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1.5.А szem, az emberi test’ legnemesebb része, sok 
szen'í elökelöséggel bl'r ennek többì életmüveì felett. 
Elöször ugyanìs életmůves szerkezete az életlm'ívezet’ 
legdíszesb vìrágát képezi; mert minden életlm’íves rend 
szerek részesek annak képlete'ben: nem különben, mint 
ha a’ szem az egész életmúséng’ma’sát ábrázolná. De mi 
több, ezen életml’íves részek, mellyekkel a’ szem leg 
gazdagabban "an felruházva, uz életmüvezet' legfen 
söbb polczára méltatva, nevezetes gyengédséggel és fl' 
nomsággal jeleskednek , 's uémi csodás csínnal és díszszel 
e'kesített ege'szszé folynak össze. 

2. §. De sokkal fontosabbak még a', szem’ életmlîve 
zeténél annak eröbeli munkálatai. Elettehetsége nem 

>csak а’ tengélet’ folyamánál fogva a’ legbôvebb ’s fino 
mabb részek’ fentartására szakadatlan ügyel; de kitünô 
ìzgékonyság e's érzékenység’ tüneteivel is diszeskedik. 
А’ szemnek innét leginkább függö magasabb élete sajät 
ml'íködéssel külekezik , mellynek végrehajtására egy igen 
lìnom és mérhetlen állomány, ‘А. fény, szükse'ges. En 
nek sugarai, akár önfényl'i testektôl áradvän ki, akár 
idegen fény által vìlágolt tárgyaktól veretvén vissza, a’ 
szemben czélirányosan megtöretnek ’s kellc'íleg góczba 
szedetnek. Az innét eredt benyomat az érzegóczra el 
szärmazván, а: közel ’s távol fekvö tárgyak’ felfogása 
eszközlödìk. Igy tehát nem csak a’ külvila'g' fôbb es 
méreteìhez, de életünk‘ számtalan gyönyöreìhez is sze 
meink által juthatunk. ‘ 

3. §. Ha а’ szemnek eddig érîntett mind életmú've 
zeti.,mìnd erôbeli vìszonyait fontolóra veszszük, önkényt 
átlátjuk, hogy ezen életmů nevezetes egymis bélyeggel 
van ellátva, és az életmííségben займа saját életet vi 
sel. Vannak mìndazáltal a’ szemnek a’ többi életmůség 
gel sokszerú' rokonviszonyai is. Mert nem csak életmů 
ves összefiiggésben áll a’ test’ mìnden rendîzereivel, de 

l 
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ezek’ munkálataival, és különbféle életmüvek’ můködé 
seìvel is legszorosabb együttérzést gyakorol. А’ szem 
tehát szükségesleg az életmůség' egyetemes törvényeì 
alá van vetve, és éïeti mlínkálata a’ tôbbì életmlîség’ 
munkálataì e's ml'íködései által különbféleképen módo 
sítatik. 

4.§. A’ mondottakból önke’nyt kivìla'glik, hogy va 
lamînt mìnden egyéb életmú'nek esmérete't , úgy а’ Szem 
tudományt is mint ivadékát egyszersmìnd ege'szlö re' 
szét kell tekinteni az életml'íség‘ egyetemes esméreteì 
nek, vagy is az egyetemes Orvostudománynak. A’ Szem 
tudomâny tehát, ‘аду is inkäbb а’ Szemorvostudomány, 
поп részét képzi az iidvhozó tudománynak, melly a’ 
нет‘ esméretét tam'tja , egyszersmìnd ezen életmů’ 
mind fentartásánnk, mind gyógyl'tásának lítjxít módját 
elöadja. Nìncs tehát mit csodálnunk, hogy mindazon 
igyekczetek, mellyek a’ szemet magánozva, és a’ többi 
életmú'ségtöl mintegy eröszakosan elszakasztva nyomoz 
gaták, mìndenkor sîker nélkñl maradtanak. ’S ugyun 
csak ez, a’ régi idökben annyìra dìvatlolt gondolkodás 
's cselekvés volt ока, hngy a’ szemészség olly soká tu 
don'uínyi méltóságra nem kaphatott, ’s hogy ezen legne 
mesebb életmů‘ betegségeì több „мамы; nem valódi 
orvosokra, hanem a' betegek' legnagyobb kárával, kon 
tárok’ és kuruzsolók’ javóskodásaìkra bl'zattak. 

5. §. А’ szemészì esméreteket nz egyetemes Опоз 
tudomány’ elveìbôl szükséges ugyan men'teni: de mint 
a’ dolog’ természete már "тайга! hozza, e‘zen elveknek, 
mìdön а’ szemre alkalmaztatnak, tetemcs és sokféle mó 
dosl'tásokat Кап szenvedniôk. Mert jóllehet a’ szem’ 
élettehetsége az egész életmú'ség' közönse'ges törvényeì 
szerìnt lnunkálódik, kíilekezete még is önnemü, ’s be’ 
lyege sajátságos. А’ szem' életmůvezete hasonlólag A 
az emberi életlm'ívezet' közönséges nyomda'jzít шё 
nozza , de mind a’ mellett különnemů vegy- és ìdomké 
pet ábräzol, és különös módosl’tásokat (сцен! elönkbe. 
Ha mindezeket gondolóra veszszük, nem fogjuk helyte 
lennek találni a’ Szemorvostudomány’ következö határoza 
tät: а‘ Szemorvostudomány az egyetemes Orvostudomány 
ból kölcsönözött,’s a’ szem' sajátsägos élettehetségéllez és 
életmüves alkatához szabott elveknek foglalatja. — Ezen 
egyetemes orvostud’ományi elvek, midön a’ szemre át 
vìtetnek, mìntegy próbaköre vonatnak, melly kitünteti 
csorbäìkat, vagy igazolja alaposságukat. Inne't a’ Szem 
orvostudomäny gyakran uzsorával fìzetì vissza azon vi 
la'got, mellye‘t az egyetemes Orvostudománytól kölcsö 
nözött. 
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6. §. A' Szemorvostudomány (бы) létrészekböl й" 
öszve. Mìnthogy pedig ez az egyetemes Orvostudo 
mánynak ägát képezi, ugyanazon egyenlö re'szekre ns1. 
lik fel, mellyekre az egyetemes Orvostudományt osztani 
smokták. Innét а’ Szemorvostudomány Её: f6 részböl ‘Ш, 
észképi t. i. (theoretica), és gyakorlati (practica) részböl. 
Amaz a' szemet ke’tfélekép tiírgyazza, t. i. egészséges és 
beteg állapotban: következöleg mindarról e'rtekezik, mit 
az orvosnak akár a7. ép, akár а’ beteg szemröl tudnia 
’s értenie szükséges. A’ gyakorlati rész pedig útjsít mórl 
у“ tam'tja a’ szem’ épfentartásänak, vagy beteges álla 
‚тьма helyreállítása'nak; azon dolgoknt adju мы: elö, 
mellyeket u’ szem’ üdvére iigyelö orvosnak miivelnìe 
kell. 

7. §. A’ Szemorvostudomány’ észképi része isme’t 
kétfelé ágazik; a’ mint a’ „еще: ege’szséges уеду beteg 
állapotban nyomozza. Az elôbbi rész Személettudo 
mánynak neveztetik tágabb értelemben (Ophthalmophy 
siologia sensu latìori), a1. utóbbi pedig Szemkórtudo 
mánynak (Ophthalmonosologìa) mondatik. A' Személet 
tudomány tágabb értelemben az egészse'ges szem’ alka 
tátés nu'íkôdését adja elô; a’ Szemkórtudományl pedìg 
annak beteg állapotját, kńrjeleit, és kórokait fejtegetì. 
A’ Személettndomrínyt погоны) értelemben is szokták 
venni (Ophthalmophysìologìa sensu strictiori), ’s az ak 
kor a’ Szemorvostudomány’ azon re’szét jelenti, melly 
az ege’szséges szem’ ml'íködését és зари: életét terjeszti 
elö. Azon tam’tmány pedig, melly ugyan az egészséges 
szem’ alkata't és életmůvezetì szerkezete't adju elö , Szem 
boncztudománynak (Ophthalmanatomìa) neveztetik. 

8. §. A’ Szelnorvostudomány' gyakorlati része ha 
sonlólag két ágra oszlik, ú. m. Szemép- és Szemgyógy 
tudományra (Ophthalmodiaetetìca et Ophthalmotherapia). 
Amaz eszközeit esmérteti, ’s módját tanítja а’ szem’ 
ép állapotbani megóvásának, emezgyógyszereket но! 
gáltat, és gyógymódot Шар‘! a' rendes állapottól eltért 
szem’ elöbbi épségébe visszaállításära. A’ Szeméptudo 
mány ismét két részre kíilönböztetik, mellyek’ egyìke 
Szeme’ptárnak (Materia diaetetica nphth’almica) nevezte 
tik, és azon mind belsö, mind külsö hatalmnk’ esmér 
темы foglalatoskodik, lnellyeknek befolyása a’ нет’ 
egészséges a'llapotj'fíra szükséges. А’ másìk Szeméptan 
пай (Ophthalmobiotica) mondatik, és elveket Шар“, 
mellyeknél fogva az emll'tett hatalmak’ befolyáml akkint 
kormányoztathatìk, hogy a’ szelnek' épvolta mènnel t0 
vzíbb fentartassék. -- A’ Szemgyógytudomány is két rész 
re “ШК, lí.m. Szemgyógytárra (Materia medica aph 
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thalmica), és Szemgyógytanra (Ophthalmotherapia sensu 
strictiori). Amaz a’ beteg нет‘ orvoslására szûkséges 
gyógyszereket terjeszti elö; emez pedig, melly közönsé 
gesen szemészi müvészetnek is neveztetik, azon törvé 
nyeket foglalja magában, mellyek szerint az említett 
gyógyszereket használni ’s a’ beteg szemre alkalmazni 
kell. - Mi ezentúl csak a’ beteg szemet veendjiik 7128 
gálatunk’ tárgyävá; azért csak az emberi зачет’ betegsé 
geirôl ’s ezek’ gyógyl'tásáról értekezendünk; иду-15 a’ 
Szemlliór- és Szemgyógytudományt egybe csatolva Мат! juk e 6. 

x 

А’ szembetegség' határozata. 

9. §. Szembetegségnek az életmú'se'g’ azon rendelle 
nes b'ántalma mondatìk, :nelly a’ szemet vagy az ehhez 
tartozó részeket létalaposan támadja meg. A’ szembe 
tegségek tehát nem mindenkor a’ szemtekében tanyáz 
пай, hanem azon részeken is elôfordulnak, mellyek a’ 
szemteke’ szomszédságában feküvén, annak a'terme'szet 
töl segélyl'íl és oltalmúl adattak. Ezen segédrészekhez 
számítatnak: a’ szemgödörcsontok, ezek’ csonthártyája, 
‘аду-15 a’ szemgödörhártya, а’ szemgödör’ sejtszôvete, 
а’ könyéletmi'ívek, а’ szempillák, szemöld, és az imitt 
elöforduló izmok. Valahányszor ezek, а’ szemet közép. 
pont gyanánt környezö ’s vele legszorosabb összefíiggés 
ben lévö részek betegesen bántódnak, mindannyiszor а’ 
szem is t'çndellenes állapotba ejtödik; mint fordítva: ha 
a’ szem betegeskedik, ezen részek is többé kevesebbé 
szenvedö állapotba vettetnek. Ennél fogva tehät az 
említett részek’beteges változásaì is teljes joggal a’ szem 
betegségekhez számítatnak. 

10. §. А’ szembetegség’ ime'nt alapi'tott határozatá 
ból még az is következìk, hogy csak akkor lehet vala 

‘плену nyavalyät sz'embetegse’gnek mondani, ha az a' 
szemet létalaposan bántja. Мех‘: tudjuk azt, hogy szin 
te minden nyavalyában, melly az emberì testet megtá 
madja, a’ szemek is többi életxm'íse’ggelì szoros egybe 
köttetésök miatt, beteges változa'sokat szenvednelì; de 
ezen szevedelmek nem ke'peznek tulajdon szembetegsé 
geket, hanem csak mint kórjeleì tl'ínnek fel más nyava 
lyáknak. Igy számos Ним‘, különbféle kütegek, több 
belrészek' gyuladásai, 'különbözö senyvek (sárga-, fe 
hél'-, víz~ és aszkór), továbbä nem kevés ìdegbajok 
(nehe’zkór, dühösség, méhkór), úgy az áradások és fo 
lyórészek’ fölnkadásai, а’ szemeken sajátsa'gos kórjele 
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ket hoznak elô , ’s мой’ nézetét, mozgékonysägát, hely 
zetét, fényességét, fény irántì fogékonyságát, szl’nét, 
nedvességét, а’ láta' mozgását, nyìlását, különhféle 
módon elváltoztatják. Mindefféle kórtünetek, mellyek 
a’szemeken más nyavalyák' folyamata alatt jelenkeznek, 
mellyek a’ többì életmůségben fészkülnek, mind jósla 
ti, mind kóresméreti nézöpontból legnagyobb паштет 
érdemeìnek.' Esméretök ’s jelentésök a’ Szelnjeltudo 
mányban (Semìologìa) adatik o16, mellyet az 6s régi 
ségtôl ege'sz mai napig mindenkor legnagyobb becsben 
tartottak az orvosok. 

11. §. Jóllehet pedig a’ szemeknek _kórjeles bántal 
mai а’ Szemkórtudoma'nyba tulajdonkép nem tartoznak, 
még is az életmů'ség’ azon nyavalyäi, mellyek a’ sze 
meken ШИН léteznek, gyakran szembetegségeknek $101 
gálnak alkalmúl. Ennek ока“ а’ szemnek többi ‘Дети’! 
séggeli legszorosb együttérzésében kell keresni. Azon 
különzô jelek рейд, mellyeknél fogva a’ létalapos szem 
bántalmak a’ kórjelesektöl megkülönböztetnek, tölïbfé 
lék. Ugyan-is elöször létalap'osak azon szembánlalmak, 
mellyek fontosságukkal az eredeti nyavalya’ ves-zélyeit 
fölülmúlják, ’s mellyek ki nem fejülhettek volna, ha 
csak reájok a’ szemben kiilönös kórke'szség nem létez 
vala. Ennél fogva а’ gilisztakór által elöhozatott fekete` 
hályog mélta'n a’ létalapos szembántalmak közé $261!“ 
tatìk. Létalaposak azutän azon szembajok, mellyek’ 
elôhoza'sára а’ többi életmú'ség’ betegsége egyedŕíl nem 
elegendö, hanem még más indn'tó 0k is kívántatik. E’ 
rendbelì szembetegségekhez tartoznak jçbbára minden 
kíilönneml'í szemgyuladások. Le’talaposak végre azon 
szembetegse'gek is, mellyek állandóbb tartásliak szoktak 
lenni, és sokszor az eredeti nyavalya’ nyìlvános kifej 
tödése elôtt mutatkoznak, vagy annak enyészte után 
fenmaradnak. Illyenck p. o. a’ gntaütést megelözô ‘аду 
kôvetö szemhéjbénulat. 

12. §. Valamint sok betegségek, mellyek a’ sze 
meken kl'vül tanyáznak, ezekre nézve hatós kórtámasztó 
erôvel bírnak: úgy szinte a’ szembetegse’gek sem szok 
tak minden belnatáS nélkiil lefolynì az életmú'ségre néz 
ve. Igaz ugyan, hog-y azon jeles egymis bélyeg’ követ 
kezésiben, melly а’ szem’ зайца (3. §.), ennek cseké 
lyebb‘ ba’ntalmaì az életmú'ség’ tetemes „ища“ nélkül 
ellehetnek; söt néha а’ szem’ nn'íködése tökéletesen is 
elvész, vagy e‘zen életml'i 'egészen elpusztul а’ nélkül, 
hogy а’ többi életmůség feltünöleg едут: szenvedne. 
De ellenben ama’ sokszerú' rokonság, melly a’ szem és 
többi életmú'ség Кбит‘ dìvatlìk, meg nem engedi, lhogy 
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a' szemnyavalyzík' folyamata вы: a’ többi e'letmú'vek és 
rendszeljek is rokonsz'envbe ne mgadtassanak. Leg` 
nyilvább ezen rokonbántalma a' többi életmú'se'gnek a 
zon szembetegségekben, mellyek a’ szemeket hevesebben 
„помощь, ’s ezek' élettehetségét sebesen beteg zilla 
potba ragadjäk. 

13. §. Ha a’szembetegségek' mìvoltát veszszük vìzs 
gfílat вы, világosan kitetlzìk, hogy a’ пешие‘: sincse- 
nek más betegse'geì, mint a' többì életmńse'gnek. Mert 
a.’ szem az életmúség’ minden rendszereìbôl ‘он magá 
ba ágakat; ha ‘вы: betegségbe hanyatlik, sziikié еде; 
ugyanazon módon bántódìk, mint az egyetemes e' etmů 
ség. Csak életml'íves alaklatának önnemü módosítása, 
és élettehetségénck sajátsa'ga okozzák, hogy nyavalyáì 
önnemüleg külekeznek és tulajdon pályát követnek. A’ 
шашек’ alkató részeìnek bôsége, azoknak a’ többi де! 
nu'íséggel sokszerů egybeköttetése, e's környékì fekvése, 
mellynél fogva minden ellenes behatásnak egyenesen ki 
vannak téve, okaì annak: hogy, mint Celsus álll'tja, 
szemeink szerfelett nagy és sokféle viszontagságoknak 
állnak taírva. A' re'szek’ gyengédse'ge, mellyek а’ szem’ 
betegségeiben ostrmnoltatnak, ezekhez legnagyobb ve 
szedelme‘t csatol, elannyìra, hogy minden szembetegség' 
folyamata Ialatt méltán félhelni, nehogy "аду az c_gésn 
életmü elpusztítassék, vagy legalább a’ kiilérzékek' leg 
nemesebbike odaveszszen. Kitetszìk ezekböl, mi hasznos 
és szükséges a" szembetegségekkel pontosan megesmér 
kednünk. 

А’ szembetegségek' felosztásai. 

14. §. А’ szembetegség'ekçt az агата különbféle 
ke'p találjuk osztályozva. Minekuta'na a’ szemészség а’ 
múlt зайти!’ kezdetével tudomänyos alakot kezde öltenì, 
eleìnte a’szembetegségek boncztudományos rendben, a1. 
gz а’ részek’ fekvése 's helyzete szerint adattak elö. 
Igy Boerhave Ermán a), kìnek a’ Szemorvostudo 
mány sok hálával tartozik, ìmilly szabályt alapl'ta: ezen 
nyavalyákat azon renddel kell elöadnì, mìnt а’ boncz 
tudósok a’ részeket elôadni szokták. Kövelték Boerha 
ve' törvényét azután legtöbb szerzôk, a' betegségeket 
а’ megtámadt részek’ fékvése szerint osztályozván. De 
T. Schmidt J. A. nem épen ok nélkül veti ezen fel 
osztásnak gáncsul, hogy a' Szemkórtudomäny’ tökélete 
sülésének legnagyobb даю: ejt. Mert minthogy a' boncz 
tudósok а‘ holt részeket szokták vizsgálatuk вы venni, 
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’s késsel egymástól eloldani ’s választanì: az orvosok 
is, kik ezen felosztást követték, inkább kóralakok’ ala 
pitására, mint a’ betegségek’ то és belsö mivoltuk’ ki 
nyomozása'ra fordíták igyekezetöket. Azonbnn TT.Wel- 

l' ler b) és Rosas с) a’ legujabb idôkhen e' gaines-ot nem 
« kevessé megczáfolák,mid6n a’ Szemészséget ezen felosz 

tás szerint tudományos alakba öltöztetnék. 
a) Hermanni Boerhave praelcctiones public“ de motbis ocu 

lorum. Gúttingae 1147. 
ô) Die Krankheiten des menschlichen Auges. ‘Анд. Berlin, 1830. 
c) Handbuch der theoretischen und praclischcn Augenheilkunde. 

Ш. Bände. Wien, 1830. ’ 

15. §. Sok orvosok, kiknek a’ boncztudományos оп 
tályozxís kevesbbé látszék tetszeni, a' szemnyavalyák’ 
rendirányos felosztásáról keveset aggódván, azoknak> 
rajzait vegyesleg és minden bizonyos rend nélkül adák 
elö. Jelesek ezen ìrók kôzül TT. Richter и), Scar~ 
pa b) és Baratta c). Mär рейд; valaha'nyszor ezen be 
tegségek minden bizonyos sorszaliäly nélkíil következ 
tetnek egymásra, mindannyiszor ìnkább halomra дуб] 
tetnek, mint valamellywmeghatározott elvre alapi'tott tu 
dolnänyos alakbn szerkeztetnek. Szìnte ezen birálat il 
lik T.Helli ng’ d) munka’jára is, ki a’ szembetegsége 
ket betürendben advän elö, inkäbb szótárt, mint 111611 
kônyvet bocsáta közre. 

а) Anfangsgründe der Wundarzneykunst. 3-ter Band. Göttingen, 
1864. 

b) Trattato delle principali malattie degli occhi. Ediz. quinta. 
1I. vol. Pavia, 1806. 

с) Osservazioni pratiche Sulle principali malattie degli occhi. 
II. tom. Milano, 131s. ' 

d) Prachtische Handbuch der Augenkrankheiten. l1. Bände. Berlin, 
1821-1822 

16. §. T. Beer, ama’ jeles ’s tapasztalással dús 
munkájában и), a’ szembetegségeket olly reddel adja 
elö, hogy elôbb a’ szemgyuladásokról, majd ezek’ utó 
bajairól, továbhá a’ hályogról, aztán a' morról és ehhez 
legrokonabb láthibákról értekezne'k. Ezekhez esatol vég 
re némelly-idült baiokat, mellyek az elôbbi osztályokba 
nem szerkeztethetének. -- Jóllehet ezen felosztásnak 
nem lehet tagadni némi gyakorlati hasznát, meg-is ket 
tös okból helytelen. Mert elöször lett dolog az, hogy 
vannak olly szembetegségek, mellyek majd gyuladásból 
veszik eredetöket, m_ajd minden elörejárt gyuladás nél 
kül is elôfordulnak. Illy betegségeket Beernek két па 
kaszban kellett elôhordani, mit valóban meg is ‘же. 
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Helytelen másodszor e’ feloszta’s azért, тег‘: egy ВЫБ 
nös osztályt volt kénytelen Beer felállítani azon beteg 
se'gek’ számära, mellyeket az elôbbi seregek' egyike'be 
'sem lehete beiktatnia. I‘lonnét kiviláglìk, hogy ezen 
felosztásnak erôs nlapjal nincsen. 

a) Lehre von den Augenkrankheiten. 2Bde. Wien, 1813-1817. 

17.§. Nein különben tudományos elv nélkiil szüköl 
ködik azon felosztás is, mellyet T. Demour a) követ. 
Minekutána t. i. ezen szerzö az elsô osztályban némelly 
szemrészek’ alkatát megérintette volna, a' mäsodikhan 
а’ szemhéjak’ betegségeit, a’ harmadikban a’ könyútak' 
hibáit, a’ negyedikben a’ szemgyuladäst, az ötödìkben a’ 
нет’ életml'ívezeti bajait, mint ugyanannyi maradékait 
a' szemgyulndásoknak; a' hatodikhan a’ kíilerôszakok 
‘Яга! elöhozott sérelmeket, а’ hetedikben a' нет’ ideges 
bzintalmait, a' nyolczadikban a’ diilszemet, a’ kilencze 
dikben végre а’ ha'lyogot adja elö. T. Benedic t b) a’ 
szembetegse'geket gyuladósokra (forrókral) és idültekre 
csapatolja. Mär pedig ki nem la'tja, hogy ezen felosz 
tásban a' betegségek' létalapos különbségei nincsenek 
eléggé kijelelve. ' 

a) Traité des maladies des yeux, avec des planches coloriées. 
IV. vol. Pax-is, 1818. 

b) Handbuch der prachlîschen Augenheilkunde. 5 Bde. Leipzig, 
1822-1825. 

18.§. T. Walther a) más felosztást alkatott, а’ 
szemhetegse'geket három felekezetekre rendezvén. A1. 
elsö felekezet mindazon sérelmeket keblezi, mellyek 
szemgyuladásokat támasztanak, Май‘ eröml'íves, akár 
másféle eredetl'íek legyenek; а’ második magát а’ szem 
ŕyulada'st, ’s ennek különbféle nemeit és fajait adja e 6; a’hai‘madik azon bajokat foglalja magáhan , mellyek 
a’ szem’ душам“? következésihen fejlenek ki. Ezen ' 
utóbbì hetegségeket ismét két rendre osztályozza, а’ 
mint а’ szemgyuladásokat nyomban és közvetlen , ‘аду’ 
pedig csak utóbb és közvetve követik. -- Ezen felosz 
tás' alapjául azon álll'tmány szolga'l mint sarkigazság: 
hogy a' szemgyulada's minden egyéh szembetegségek’ 
középpontját teszi; azaz minden többi szemnyavalyákat 
vagy mint okait, иду mint következelmeit kell tekin 
teni a’ szemgyuladäsoknak. Mär pedig jóllehet a’ завт 
gyuladás еду igen súlyos nyavalya, és sok más beteg 
ségeknek gazdag termöföldje: vannak mindazáltal ollyan 
s-zemha’ntalmak is , mellyek sem magok nem gyuladósok, 
sem душам“ nem támasztanak, sem végre yuladásból nem vették eredetöket. Aztzín meg az is äett dolog, 
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hogy sok bajok némellykor gyulada'sból keletkeznek, 
sokszorpedig gyuladás nélkiil nemzödnek; mert, mint 
mär Baco helyesen megjegyzé, sok történik ugyanaz, 
de máske'p. 'Ide járul továbbá az is, hogy a’ harmadik 
kórsereg helytelenül a’ betegségek’ eredetére alapítatik. 
Innét ollynn betegségek gyüjtetnek еду halomba, mely 
lyek küìönbözô neml'íek, ’s egymással legkevesebb туа 
ñsággal sem rokonkodnak. Mert valamint a’ Ива!‘ ké 
pesek senyveket', áradásokat, rekedéseket és idegbajo 
kat elöhozni: úgy а’ szemgyuladäsok is igen különbféle 
ha'ntalmakat nemzenek, mellyek helytelenül kevertetnek 
össze. Kitetszik ezekbôl, hogy ezen felosztás is, ám 
bár jobb az elöhbìeknél, de erös tudományos alappal 
nem bír. ' 

а) Allgemeine Encyclopaedie der Wissenschaften und Künste, 
von Ersch und Gruber. 6Th. art. „Augenkx-ankheilen.“ 

19. §. T. Beck’ a) felosztás’g ìnkáhb megegyez а’ 
szemnyavalyák’ természetével. О 'három sereget alapl' 
ta: az elsöbe az eröbelì, а’ másodikba az életml'ívezetì, 
a’ harmadìkba рейд az erömüves betegségeket rendezé. 
De ha ezen felosztást is gondos vizsgálat alá vetjük, 
nem tagadhatjuk, hogy а’ harmadìk sereg már a’ mäso 
dìkban foglaltatìk; mert az életmú'ség’ minden erôml'íves 
bajai az életmú'vezet’ hiba’s alakán alapulnak. Midôn te 
hát a’ szemnyavalyák’ kiilönbségeit azok’ mìvollától ’s 
küleményélôl kölcsönözzük, а’ szemhetegségeknek csak 
két seregét kell alapl'tanunk. Mert valam'lnt a’ többi 
e’letmůségben, úgy a' szemben is, két f6 indl'tmányt 
szükség megkülönböztetnünk: az élettehetséget t. i. és 
az életmüvezetet. A’ szemnek mìnden bántalmai te 
hát ‘аду nnnak élettehetségét, vagy рейд életmüveze 
пёс bántják. A’ szembetegségek’ f6 osztályozata tehát 
csak két sereget esmér el., mellyek' egyìke az erôbelì , 
másìka az életml’ívezeti betegségeket foglalja magában. 
Eröbelì szembetegség alatt azon létalapos bántalmát ért 
jíik а‘ szemnek, melly а‘ szem’ élettehetse'ge rcndelle 
nességével külekezik; életmú'vezetì szembetegségnek azt 
nevezzük, melly а’ szem’ életml'ives alkata‘ bántódásá 
val nyilatkozìk. 

a) Handbuch der Augenheilkunde. _Heidelh- i833. 

*.„rw 
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Eró'beli szembetegségek. 

20. §. Ezen sereghez, mint fò'ntebb említ6k,a’ нет 
nek mindazon létalapos bántalmai tartoznak, mellyek 
annak élettehetségét häborgatják. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy а’ szemnek egy betegsége sìncsen, 
mellyben egyedíìl az életteh‘etség szenvedne; mort vala 
mint az egész e'letmííségben, úgy a’ szemben is az élet 
tehetség legszorosabb összefüggésben vagyon az életml'í 
темпе! , ’s mindkettö köztt szakadatlan kölcsönvi 
szony divatlìk. Miböl önkényt következik, hogy bántód 
ván a’ szem' élettehetsége, e'leum'ívezete is együtt 
szenved, ’s fordítva: ha az életml'ívezet sértôdik, az 
élettehetség sem marad illettetlen. Ez mìndazáltal nem 

_ ellenzì, hogy a’ szemnyavalyák erôbeli- és életmüveze 
tiekre osstassanak; тег: minden szembetegség sajálsá 
gos kórjelekkel kůlekezik, mellyekkel mindenkor ‘аду 
az élettehetség', ‘аду az életmůvezet‘ kitünö és e16 
ke1ö szenvedésére mutat. Mär pedìg csak alig vonand 
hatja valaki kétségbe, hogy effe’le kitünö és elökelô 
bántalom a' szembetegségek’ felosztásában alapkövl'íl 
szolga’lhat. 

21. §. Ha a’ szem' élettehetségét szoros vizsgálat 
alá vetjük, úgy találjuk, ho y az edény- és idegrend 
szeri tehetségbôl ‘Ш össze. a tehát valamelly szemba 
tegség elöfordul, melly a' szem’ élettehetségét bántja 
elôkelöleg, az vagy az edény- vagy az idegrendszerben 
fog gyökereznì. Innét az eröbeli szembetegségek’ sere 
ge't két rendre osztjuk: az elsöbe azon eröbeli szembe 
tegse'geket rendezzük, líiellyek az' edényrendszer’ bán 
talmával külekeznek, ’s mellyeket köznevezettel szem 
gyuladásoknak mondunk; a’ másìkba mìndnzon eróbelì 
szembajok tartoznak, mellyek az idegrendszer’ rendel~ 
lenességén alapulnak, és a’ нет’ fde es nyavalyáinak 
neveztetnek, Azonban itt is jól meg ke l jegyezni, hogy 
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n' szem' mind ke't rendszereì között Идиш-0311111) egybe 
köttetés divatlik. Mert valamint az idegreudszer a’ 
szünetlen életfolyam által elhaszuált életmüves anyagot 
az edényrendszerböl meriti, és ez által pótolja vissza: 
úgy az edényrendszer az idegrendszertôl kölcsönözi ere 
jét. Honne't kitetszik, hogy ezen rendszerek' едут 
sem bántódhatik a’ másik nélkül, és midôn az eröbeli 
szemnyavalyákat gyuladásokra (Ophthalmia), és ideges 
bajokra (Ophthalmoneurosìs) osztjuk, a‘felosztást islnét 
csak egyik vagy másìk rendszer’ e'lôkelô bántalmára 
alapl'tjuk. 

ELsó BEND. 

Sz emgyuladá s (Ophthalmia). 

I. А’ szemgyuladásról hözönségesen. 

22. §. Hogy e’ rendbeli betegse’geket helyesebben 
elöadhassuk, alkalmasnak találtuk elöbb n’ közönsége 
sebbekröl szólani, ’s csak ezekröl a’különösbekre eresz 
kedni: elöször tehát a’ szemgyuladást kôzönse'gesen a 
dandjuk elô. Ertjük pedig a’ szemgyuladás alatt а’ 
szemedényeknek azon ösztön által felingerlett rendelle 
nes állapotját, melly életmu’vezetì válto'za'sok’ elöhozd 
sára kiilönös hajlammal törekszìk. A’ >gyuladás’ széke 
tehät az edényekben, és рейёг kiváltképen a’ hajszál 
neml'íekben vagyon, létalapja pedig az edények’ tehet 
веда’ beteges felösztönletében áll. А’ gyuladás’ ezen 
‘отменена me'g az öskor’ orvosainäl sem volt esméret 
leu; mert mzir alexandriaì Erasistrat a’ gyuladást hely 
belì la'znak határozá. De nem is lehet más a’ gyuladás’ 
mivolta; mert elöhoza’sára mìndìg.r inger kiväntatik; e' 
рейд terme'szete szerint izgatólag munkálódván, az 
edényrendszer’ tehetsége't betegesen mngasl’tja ’s 191652 
tönli. Innét lehet megmagyarázni ama’ különös hajla- _ 
mot is életmú'vezeti változások’ elöhoza'sára, mellynek 
jelenle'te minden gyuladäs’ létalapjához tartozìk. Mort 
a’ termô e's visszapótló folyamnak az edényrendszer lé 
_vén mühelye, az életun'ívezet’ épvoltát az edényrend 
szer’ rendes állapotja tételezi. föl: honnét önkényt 
követkczìk, hogy magasítatván az ede'nyrendszer’ te 
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hetsc'ge, n’ termö és vìsszapótló folyamnak is "тот!" 
kell szenvedni, honne't az életmíívezet’ változäsa szük 
se’gesleg következik. 

23. §. Jóllehet pedig a’gyuladás’ fészkét mindenkor 
az edényrendszer teszi, azért annak folyamata alatt még 
sem marad az idegrendszer is ment minden heteges vál 
мамы; söt inkább a’ két rendszer köztti legszorusabb 
egyheköttetés miatt (21. §.) az idegrendszer is másod 
rendi bántódäst szenved, ’s mint ala'bb шить, a’ 
legérdekesebb kórjelek’ seregét (‘Змей elönkbe. De még 
természete sem marad a' gyuladäsnak az egész kórptílya 
alatt еду e's ugyanaz. Mert valamint minden erôbelì 
:folyam csak meghatározott fokig növekedik,és hizonyos 
ideig tartja meg saját természetét, aztán pedig ellen 
kezö állapotba hanyatlik: épen úgy van n’dolog a’szem’ 
gyuladásával is. Mert eleinte a’ gyuladás alatt a’szem 
edények’ tehetsége rendtulosan fel van hatalml'tva’s ösz 
tönölve; de mîhelyt ezen magasnlás eröpolczát elérte, 
vagy bizonyos idôközt meghaladott, azonnal az edények' 
tehetsége más és ellenkezö állapotba esik, 's valóságos 
gyengeség’ bélyegébe öltözködik. Ez az oka, hogy a’ 
szemgyulada’sok’ folyamata't két idöszakra пойти!‘ osz 
tanì, mellyeknek elseje lobos, иду erötulos, mäsika 
eröhìányos idöszaknak neveztetik. Innét a' szemgyula 
dás’ kórjeleit‘akkint adandjuk elö, hogy mind a' két 
ìdöszakban mind az edény-, mind az Нади-видны’: kel 
16 szemiigy alatt инцид 

А’ szemgyuladás’ elsô матка kórjelei. 
24. §. Az edényrendszer’ bántalmńból (hová a' na 

gyohbrészt edényekhôl összefont elválasztó életmüvek is 
értetnek) a’ szemgyulndás’ elsô idôszakában következö 
kórjelek keletkeznek: vörösség, daganat, melegség, ’s 
а’ rondes el- és kiválasztások’ elváltozása. - A’ vörössé 
get а’ gyuladt részbe toluló vér okozza; mert mihelyt 
az ártékony inger a’ szem’ valamellyik részére behatást 
gyakorol, ugyanott azonnal az életiség’ törvénye шейки: 
felindul a’ természet' iparja, ’s az ártalmas hatalmat el 
távoztatni törekszik. Ennélfogva а’ bántódott rész’ élet 
folyama felhatalmítatik, ’s ezen magasult állapot mellett 
а’ bántódott re'szbe sziikségesleg a’ vér is nagyobb men - 
nyìséggel tódul. Azon erôszakos hajintat (impetus) á - 
tal рейд, те1|уе1 а‘ Vél’ а’ gyuladt részbe lövel , még 
az egyébiránt vért nem hordozó fölíileges ha’szálede' 
nyek is vérrel töltöznek, melly ezek’ igen vé ony fa` 
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lain átvilágolván, а‘ vörösséget szülì. A’ gyuladás’ fo 
lyamata Май gyakran а’ IObVÖl‘ÖSSéget új edények’ ter 
mödése is növeli. Mert а’ helybeli gyuladások mintegy 
saját nedvkerengéssel hl’rnak , mellynek {атак-(1156111 
gyakran а‘ gyuladás’ folyamata alatt új edények kep-_ 
lödnek. 

25. §. A’ vörösség nem mindig egyenlô a’ szemgyu 
ladásokban. Különösen tömöttsége're kiilönbözik a’ lob 
vörösség; mert a’ halavány rózsa- ’s a’ setét ibolaszín 
köztt különbfe'le árnyolatokban mutatkozik. Változó 
azonki'vül annak terú'lete is; тем: néha nagyobb kite! 
jedésben fordul elö, néha pedig kisebb és kön'ilhata’ro 
zott térben mntatkozik. Végre me'g a’ lobvörösség’ ala 
ka is különbféle; mert némelly szemgyuladásokban ¿re 
cze's, másokban nyalábos ’s t. е. alakokat képez. Mind 
ezen változatai a’ vörösségnek részint az életmń'ség’ al 
kotmänya, és az egyenesen bántódott szemrész’ állapot 
ja, részint а’ gyuladás’ hélyege, foka és tartása által 
feltételeztetnek. A’ szem’ belsö részeiben tanyázó gyn 
ladásokban a’ vörösség elvomil а’ láttehetség e161; аж 
ért аж az orvos szemügy alá nem veheti. 

26. ё. A’ lobdaganat hasonlólag vérgyiilemtôl 110 
zatik eló, melly az edények’ l'endtulos tehetsége által 
okoztatván, a’ gyuladás’ pontja és széke körl'íl vértoru 
latokat szú'l. Különbözik а’ lobdaganat nagyságára néz 
ve; inert néha nagy és messzeterjedö, másszor kicsiny 
’scsak alìg észrevehetô szokott lenni. Természetére 
nézve kemény vagy puha, alakja't tekintvén hólyogos, 
gyůrl'ís, vagy lnásféle képů lehet. Ezen változatok’ 0 
kaît z életmüse'g’ különbözö alkotmányában, a"szenve- dö rïsz’ alkatában és a’ gyuladás’ minöségében és foká han ell keresni. Mennél gindárabh az életmüség’gyá 
rata, mennél engedékenyebb a’ bántódott és mellékes 
részek’ s_zerkezete, annfíl nagyobb daganat szokott tá 
madnì; ha kivált а’ gyuladás' minôsége és foka is egy 
szersmind kedvezékeny а’ daganatra nézve; jóllehet az 
utóbbi körülmények inkább terme'szetét és alakát, mint 
nagysa’gát szokták feltételezni a’ lobdaganatnak. Sok 
szor a’ szemgyuladásokban nem annyira daganat, mint 
а’ bántódott rész’ ,pöifedelme tapasztaltatik; néha pedìg 
а’ daganat elrejtezik a’ szemek elöl, mint р.0. a' zem' 
helsô re'szei’ gyuladzísában történik. 

27. §. А’ gyuladás melegség a’ bántódott rész’ gyor 
sabb e'lete'nek, az összegyůlt ve’r’ böségének ’s a’ ned 
гей’ nagyobb hegedékenységének köszöni eredete’t. Mint 
hogy pedig egészséges állapotban а’ hévkifejlôdést nem 
csak az edényrendszer’ tehetsége, ’s а’ vér’ mennyisége 



n, A’szc‘mgyuladá.' elsa маты kórjeleì. 
és minösége, hanem a1. idegek’ a'llapotja is feltételezi: 
а’ gyulada’sokban is a’ ‘м’ beteges magasulását еду 
részröl az idegek’ bántalmának kell tulajdonítani. A’ 
melegség’ мы а’ gyulada’s’ hevességével párhuzamban 
növekedik, és a’ kiilönbözô hévfok egyenlô tennészetl'i 
szemgyuladásokban a’ hevesse'g’ különbözö mértékét je 
lentì. A’ lobmelegséget részìnt а’ beteg' érzelme “3601 
ja, részìnt a' vizsgáló orvos' tapintása ke'mlì. Azonban 
n’ szem’ belsô gyuladásaìban is, hol nincs helye tapin 

— tatnak, meg lehet gyôzödni a’ beteges hevességröl hìdeg 
vizbe avatott szemkötények által; mert ha ezek a' szen 
vedö szemre alkalmaztatván , hamar átmelegülnek "s 
megzáradnak, a’ belsö lobhévnek nagy fokára mutat 
nak. 

28. §. А’ szem' el- és kivzílasztékaìhoz a' könyek 
tartoznak és a' nya'k, melly a’ Meìbom’ mirigyeiben , a’ 
könyhúscsában és a’könytömlôben készül. Ezen “Наза 
te’kok a’ szemgyuladás' folyamata alatt mennyiségök és 
mìnemú'ségökre nézve szenvednek változäsokat. A' vál 
tozások’ állapotját pedìg a' думайте’ foka és természete 
határozza meg. Mennyiségò'k а’ gyuladás’ kezdetén 
jobbára növekedìk , de a’ lob’ hevessége’ nagyobbuläsá 
val mind inkább fogy, ml'g az elválasztások egészen el 
nem nyomatnak. Eil'éle elnyomatása a’ szem' elválasz 
танцы; vagy folytonos , vagy közbehagyó этом"; len 
nì. Valahányszor ред“; а’ föntebb említett el- és Шей 
lasztékok’ mennyiségök megváltozìk, mìndannyìszor fel 
lehet tenui, hogy azok’ mìnösége is szenved vältozást. 
Azonban úgy tanl'tja а’ tapasztalás, hogy az elválasztá 
sok' minöséges vál_tozásaì nem annyira a’ gyuladás’ fo 
kától, mint annak természetétöl függ; тег: tapaszta1ás~ 
ból tudjuk, hogy némelly különnemů, p. o. görvélyes 
szemgyuladásokban, а’ könyek nem csak nagyobb- mér 
tékben `va'lasztatmsnk el, de különös csìpös e's az arczo 
kat fölevö tulajdonságot is öltenek. ` 

29. §. A' kórjelek, mellyek a' szemgyuladäs' e156 
ìdöszaka’ban az ìdegrendszer’ bzíntódzíszíból erednek, l'gy 
következnek: fájdalom, magasult érzékenységc a’ szem 
nek, megváltozott láttehetség, és a’ közérzék' bántalma. 
A' gyuladós szemfájdalom a’ szem és a’ mellékes теней’ 
nehéz és kellemetlen érzelmében й". Ezen érzelem ré 
szìnt а’ bántódott résznek .rendtulos munkálatok’ 111116 
lésére czélzó ìparja és készülete által okoztatìk, részìnt 
pedig az által hozatik elô, hogy а‘ szenvedö rész’ és 
környék’ ìdegei a’ bövebben gyülemlö vér és az ebböl 
támadt daganat által nyomatnak és feszl'tetnek. Mennél 
nagyobb мы а‘ gyuladás’ hevessége, mennél több vér 
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gyiilemlik a’ szenvedö részhe, és mennél kisebb tér en~ 
gedtetik a' gyuladt rész’ és melléke’ alaklatához képest 
a’ toruló шашек: annál nagyobb a’ fájdalom’hevessége, 
és fcrdi'tva. De а’ szemgynladás’ természetétôl is fiigg 
а’ lobfájdalom’ hevessége; mert némelly szemgyúlada'sok 
állandólag nagyobb fájäsoktól ke'sértetnek, mások рейд 
enyhébb fájdalommal járnak. A’ fájdalom’ fokán ki’viil 
annak érzelmét és nyomda’jät is tekintetbe kell venni, 
mellyek hasonlólag kiilönbfélékvlehetnek a’ szemgyula 
dásokban, és többnyire ezek’ kíilönbözô természete ál 
tal feltételeztetnek. 

30. §. A’ gyuladt szem’ magasabb érzékenysége 116 
vetkeze'séhen, akzirminö hatalom, melly izgató munká 
lattal bi1', a' szemben nagyobb ellenhatást lázi't , ’s n.’ 
gyuladás' hevességét növeli. Innét a’ fölélcsztö kedvély 
mozdulatok, 652161116 gyógyszerek, izgató külhatalmak 
a’ gyuladt szemre ellenes behata'st gyakorolnak. De min 
denek föflött legkevesebbé tl’írheti a’ gyuladt szem saját 
ösztönét, а‘ fényt. Innét van, hogy а’ fényellenzést 
vagy-is fényiszonyt, minden szemgyuladásokban, mint 
`állandó kórjelet tapasztaljnk. A’ fényiszonynak hi'i kö 
vetöje` а’ szemizmok’ erôsebb munkálata, mellyet a’ 
szemteke’ szapora forgata'sai, a’ szempìllák’ 1‘,;у1111о1‘1 hu 
nyorgata'sai vagy görcsei nyilváni'tnak. A’ fényiszony 
a’szem’ magasított érzékenysége'vel egyátaljában a’ 520111 
ìdegek’ rokonszenves izgatásából veszi eredete't, melly 
izgatást a’gyuladäst okozó> ösztönnek kell tulajdonítani. 
Kiilönbözik a' fényiszony, fokära és nyomdájára nézve; 
mire részint az egymi' alkotmánya, és a' betegse'g' tar 
täsa, foka és termeszete, részint más környülmények 
szolgálnak okot. Igy a’ tapasztalás bizonyi'tja, hogy 
reggel és a1. alvzís után szemeink nagyobb érzékenység 
gel bi’rnak, következôleg a’ fényiszony is nagyobb, 
mint egyébkor szokott lenni. ‘ 

31. §. A’ láttehetség a’ szemgyuladások‘ folyama 
alatt többnyire azon va'ltoza'st szenvedi, hogy a’ tärgynk 
nem elegge' világosan kiilönböztethetnek meg. Élesb 
látás talán_ scha sem teszi kórjelét a' szemgyulada'sok 
111111. Úgy látszik, hogy а’ láttehetség’ ezen “118511116 
sét a' szemgyuladások' folyamata alatt különhféle okok 
nak kell tulajdom'tani, Néha azon közök, mellyeken 
a’ fénysugarak az. idegreczéhez _ jutnak, vesztik el többe’ 
kevesebbe' átla’tszékonyságukat, vagy а’ látideg, nedv 
gyiìlem által nyomatván, mú’ködésében kisebb nagyobb 
kárt szenved; sokszor а’ felösztönlött edénytehetség ál 
tal az idegek’ múködéseïellenmivelöleg lehatalmi'tatik. 
Foka is különbözni szokott ezen, a' szemgyuladások’fo 
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lyamata alatt elöforduló láta's’ csíiggedésének. Némelly 
esetekben а’ látáS csak keveset tompább, mint az egész 
séges állapotban; gyakran рейд a’ látcsüggedés nagyobh, 
annyira, hogy a’ beteg csak а’ nagyobb tárgyakat képes 
megkülönböztetni, vagy még ezeket is csak homzílyosan 
foghatja fel. А’ látcsüggedés’ legnagyobb fokában vég 
re a’ beteg сей: a’ világosságot foghatja fel. Ezen kü 

l lönbségek’ okait a’ gyúladás’ kiilönbözö székében, foká 
han, természetében e's tartásában kell keresnì. 

32. §. A' közérzet (coenaesthesis), melly az egész 
emberi életml'iséget elözönli, minden szemgyulada'sban 
szenved változást. Ezen bántalum onnét veszi eredetét, 
hogy a’ lobinger által az egyetemes idegrendszer’ mû 
köde'se is rendellenes a'llapotba vettetik. Minthogy pe 
dig a’ látás’ életmi'ive mind az agygyal, mellyel folyto 
nos fekvésú, mind az egyetemes idegrendszerrel több 
szerl'i egybeköttete'sben vagyon: vila'gos dolog, hogy a’ 
közérzetnek minden szemgyuladás’ folyamata alatt 7:11 
toznia kell. Ezen változás azonban különbféle mérték 
ben szokott elöfordulni; néha nagyobb, néha kisebb fok 
ban jelenkezik; rni leginka'bb a’ gyuladás’ hevességétôl, 
széke’töl, és kìterjedésétöl függ. 

33. §. A’ közérzet’ változása nem mindenkor egye 
díilös módja az egyetemes életmú'ség’ szemgyuladás alat 
й bántódásának. Mert ha a’ szemedc'nyek’ magasult te 
hetsége az egész véredények’ rendszerére elárad, az 
egyetemes életml'iséget súlyos szenvedelem lepi meg. 
Minthogy pedig ezen legnemesebb életnn'i véredényekkel 
leggazdagabban van ellátva, mellyek az egyetemes e 
de'nyrendszer’ mindannyì ágait képezik: igen gyakran 
megesìk, hogy az egész edényrendszer а’ szemgyuladá 
sok’ folyamata alatt rokonszenvbe ragadtatván, erösebb 
munkálatokra gerjedjen, a’ vér nagyobb hegedékeny 
ségre kapjon, ’s egyátaljában az egész edényrendszer’ 
tehetsége fella’zuljon. Efféle beteges állapotját az elet 
můségnek, melly az egész edényrendszer’ felháborodá 
sával kiilekezik, lobláznak nevezzük. De ezen lobláz, 
melly a’ szemgyuladäsokhoz szegödik, csak kórjeles 
bántalmat kepez; az elsô rendi és fejedelem hetegség 
maga a’ szemgyuladás , melly valamint enyhül vagy e 
nyészik, úgy csillapszìk a’ lázállapot is, vagy eltl’ínik 
egészen. A’ kól'jelek, mellyekkel a’ lobláz nyilatkozik, 
következôk: gyakran visszate'rö, тамады váltakozó 
és hévbe ve'gzödô borzalmak, közönséges elbtígyadás, 
а’ testhév’ magasulása , de nein égetö, hanem kellemes, 
folytonos és egyenletes meleggel, az e'lettelj’ növekedé 
se, az ábrázat’ megpìrulása ’s teljesedése, kemény {6% 
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jás, nagyobbult szonlj , száraz ajkak, fehéres vagy fö 
lötte vörös, de nedves nyelv, többnyire szapora, né 
mellykor köhécses lehelés, rekedt vagy rest székelés, 
kevés 65 vörös ‘аду 1611Ё521111’1 711611912, száraz köztaka 
rók, teljes, 61’65 65 nagy, vagy pedig apró, elnyomatott 
erveres. 

34. §. Efféle egyetemes bántalom, mint föntebh (33 
5.) emli'tôk, csak bizonyos környülmények köztt osat 
lódik a’ szemgyuladásokhoz. F 6 tekintetet ezen környül 
mények közu"l következôk érdemelnek: az _egymi’ test 
alkotmänya, a’ gyuladásïkiterjedése, hevességi foka, 
65 а’ SZBIIVedö 1‘652' életml'ívezeti »méltósägm Annál bi 
zonyosabban 65 hamarabb kulcsulódik a’ szemgyuladäs 
hoz lobla’z, mennél e'rzékenyebb а’ beteg egymi, men 
nél terültebb а’ gyuladás’ széke ’s credete, mennél her- 
vesehb ennek folyamata, ’s végre m'ennél nemesebb 1‘652 
van gyuladástól megtámadva. Hol ellenben a’ felhor 
dott pontok ellenkezöleg tünnek fel, ott a’ szemgyula 
dás, egész folyamata alatt, csupa helybeli bajt képez, 
65 legalább tetszöleg a’ többi e'letmú'ség minden lázheli ’ 
zavaroktól ment marad. 

35.§. A' szemgyuladás’ 616111105 idöszakának tar 
ta'sát nem 161161 bìzonyosan meghatározni; mert olly rö 
vid némelly esetekben , hogy csak alig lehet észreven 
_ni 65 52еп1п161 tartani; másszor hosszabb idöre terülvén, 
5,Í 7, 9, sôt néha 11, vagy 14 napig is eltart. Ezen 
különbözô tartás leginkább a’ gyuladás' természetétôl 
függ; mert ätaljában a’ gyulaysztó szemgyuladásokban 
hosszabb, а’ kiilönnemůekben pedig rövidebb szokott len 
ni'ezen idöszak. De a’ beteg' testalkotmánya 15, to 
vábbá a' használt gyógyszerek, a’ betegség’ foka és 
több más környülmények nem kis befolyással bi'rnak a' - 
szemgyuladás’ 6156 idöszaka’ tartására. Mennél душ‘ 
sabb folyamatú a’ beteg egymiben az életfolyam, annál 
knrtább s‘zokott ienni ezen kóridöszak. Rövidebb a' 10 
bos idôszak ott is, hol a’ baj mindjárt kezdete'ben 0261 
irányosan orvosoltatik, hol а’ gyuladás’ foka vagy igen 
magas, vagy igen csekély; 111611 az igen heves szem 
gyuladás hamar valami szerencsétlen kimenetelnek in 
dul, az igen enyhe pedig hamar meggyógyul. Ellen 
ben ha a’ beteg a.' támasztó okok’ hehatzísának tova'bb 
is ki van téve, vagy tán más mostoha környülmények ad 
ják magokat 616, az erötulos idöszak tovább szokott 
tartani. ‘ 
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A’ szemgyuladás’ másodidószaki kórjelei. 
36. §. Sokszor a' szemgyuladás’ folyanlata igen se 

bes, úgy hogy már az elsö idöszakban v_égét eléri. Ily 
lyen hamar gyógyulásnak jó testalkotmány, nem igen 
nagy kórhevesség, és idçje'n alkalmazott czélirányos or 
voslás kedveznek. De gyakran ollyan a' környůlmények’ 
álladalma, hogy a' szemgyuladás huzamosb folyamàtot 
кают", eröhìányos ìdöszakba hanyatlik, és ekkor а’ 
betegség’ kórjelei is megváltom'a tx'ínnek elö, 's gyen-. 
geség’ idöszakxíra mutatnak. Ezen változa's’ okätnmint 
már föntebb (23 §.) megjegyzök, abban kell kerèsni, 
hogy a’ нет’ éleltehetsége egy idei'g magnsulva lévén, 
vagy bizonyos lé csöjét elérvén , lassankìnt maga .ma 
gát kimen'ti ‘s el enkezö bélyegbe hanyatlik, melly та. 
lóságos gyengeségeń Мари]. Ezen gyengeséget, mint 
hogy elörejárt rendtulos ‘Шарм’ szüleménye, méltán 
közvetetlennek lehet nevezni. 

37. §-. A’ szemgyuladás’ másodidôszaki kórjelei 11 
gyanazon rendszerekben типе!‘ elö, mint az elsö idó 
szakìak; söt magok a' kórjelek is az'o'k, mellyek az e1 
sô kóridöszakban tapasztaltatnak, csakhogy itt a beteg 
ség’ megváltozott természete miatt, némüleg módosítva 
tůnnek elô. A' vörösjség- a’ szemgyuladás' másodìk 166 
szakában sötélebb színt ölt; mert а’ vér, a’megcsökkent 
edénytehetség miatt szenvedöleg, c's sokkel nagyobb 
mennyiségben gyiilìk а’ bántódott részbe, mint az elsô 
kórìdöszak alatt. Ugyanezen okból a’ lobdaganat is па 
gyobb a’ másodìdôszakban. De a’ melegség csìllapszik, 
mort az élettehetség’ magasúlása megszx'invén , а‘ ve'rkör 
ellankad, és a’ nedvek’ hegede'kenysége alább szäll. A’ 
szokptt el~ e's kiválasztékok, mellyek a’ kórpolcz alatt 
elnyomatva valának, most ismét megjelennek; mert a" 
gyuladás’ másodîk idöszakában âz edények’ sza'jpzataì, 
mellyek a’ lobpolcz alatt összehúzódva vala’nak, rendkí 
vül kita’gulnak. Ezen választékok nem csak mennyisé 
gökre nézve sokkal fölülmúlják az egészséges a'llapotit, 
de minôségñkre nézve is n’ rendes állapottól többé ke 
vesebbé „мышь. 

3S. §. A’ fájdalom a’ szemgyuladás" eröhiányos Иб 
szakäban tetemesen megenyhül, állhatatlan nyomdät kö-- 
vet, ’s végre egészen is elenyészìk. A’ szem' kicsapon 
gó érzékenysége is, a’ vele párosult nagyobb izomte 
hetséggel, lassankint lecsendesül, ’s а’ szem minden 
ösztönt könnyebben szenved, kiilönösön a’ fényìszony 
csillapszik. Azonban nem kell azt vélni, hogy а’ szem’ 
érzékenyse'go átalŕnosan kisebbül, azaz а’ rendes zilla 
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potinál is csekélyebb mértékben mutatkozìk; mert az 
érzéken'yse'g’ lecsendesülése többnyìre csak feltételes szo. 
kott lenni, azaz: az érzékenység’ kicsapongásni cseké 
lyebbek itt, mint a1. elsö kóridôszakban. A’ la'ttehet 
ség’ csiiggedése még tart ugyan ezen idöszakban is , de 
nem olly nagy mértékben; sôt sokszor az is megtörté 
nik, hogy ezen idôszak’ vége felé járta'val egészen ‘Авиа 
tér a’ látás’ tisztasa'ga, de az erötetést a’ szemek azért 
meg nem szenvedik. A' közérzet’ bántalma nem enyészìk 
ugyan el tökéletesen' а’ szemgyuladás’ másodidöszaka' 
ban, de tetemesen megkisebbú'l. ‚ 

39. §. На a’ szemgyuladásokat az elsô ìdöszakban 
lobla'z is kisérte , ez az eröhiányos idöszakban is, ám 
bár kìsebb mérte'khen, fen szokott maradni. Illyenkor 
új borzalmak jelenkeznek, а’ test’ heve öregbl’íl, a' 
szomjúság, föfa'jás és итого“ érvere's ’stb. folyton tar 
tanak. Azonban a’ szemgyuladäs’ második ìdôszakában 
gyakran a’ lázas állapot megszi'ínik, de а’ bágyadtság 
és az életinůség’ gyengesége többnyire tartanak; kivált 
ha az clsô idôszak hatósb lobellenes késziiletet kívánt, 
vagy talán иные fölött is intéztettek kiürn'tések. — 

40. §. Ezen idôszak’ tartása épen olly bizonytalan, 
mint az elsöé. Mert ne’melly szemgyuladások ezen 166 
szakból llamar ege'szségbe lépnek által; mások ellenben 
soká tartanak, ’s hónapokat is töltenek a’ másòdik Иб 
szakban. Ezen kiilönbség leginka'bb a’ gyuladás’ ter 
mészetétöl fiigg; mert а’ kiilönnemlî szemgyuladások kü 
lönösen szeretnek ezen idôszakban késengni. De a’ 
használt gyógymód , a’ betegség’ foka és okaì, “Нашёл: 
több‘ más a’ beteget környezö hatalmak i‘s befolyässal 
bi'rnak ezen ìdöszak’ kiilönbféle tartására. Söt mi több, 
heiytelen orvoslás, fonákúl alkalmazott ösztönök’ beha 
trísa, а’ szemgyuladást gyakran elsô'idŕiszakába vìssza 
мышь, úgy, hogy ezen két idôszak, egymással И“: 
takozván, hol egyik, hol másik tiinìk elô. 

A’ szemgyuladás’ okvizsgálata. 

41. §. Valamìnt minden betegség’ elôhozäszíra, úgy 
a’ szemgyuladäs’ nemzésére is kétféle okok kívántatnak, 
elökészítôk t. i. és támasztók. A' mi az elöke'szi'tö oko 
kat illeti, meg kell jegyeznünk, hogy van ezen beteg 
ségre valami közönse'ges és minden emberben létezô 
kórkészség, mellyet valamint a’ нет’ eröbeli viszo 
nyaiból, úgy annak életmi'ívezeti alkatából lehet meg 
magyarázni. Mert a’ szem egyìke a’ legélénkebb és leg 

. 2 0 



20 \‘ A’ szemgyuladás‘ okvizsgálata. 

jelesebb izgékonyságú ’s érzékenységü életnn'íveknek, 
melly`leggyaporább cde'nyekkel, és pedig legin'kább el’V 
gyulada’s’ székét’és aljazatát képzô llajszáleŕlényekkel 
hövelkededik. Epen nem lehet tehät csoda'lni, hogy ha 
a’ szemet hatósb támasztó okok érik, minden életidö 
ben, minden testküleményhen támad szemgyuladás. 

42. §. Ezen átalánosÍ és minden embernek közös 
kórkészseget különbféle okok edzik ’s magasl'tják. Ezen _ 
magasl'tott kórkészség pedig a’ szemgyuladásokra majd 
csak mulékony, majd pedig ällandó ее hosszabb ideig 
tartó szokott lenni. Az okok, mellyek az említett kór~ 
készséget mulékonyan magasítják, következök: темпы’ 
vül nagy testmozgás , léles italokkali mérte'kletlen élés, 
tetemes elme-erötetés, kicsapongó szemgyakorlás, fel 
élesztö indulatok; egyszóval a’ mi csak akár az едем 
életml'iséget szerfelett felindl'tván, akár a’ szem’ élette 
hetségét felingerelvén, az ösztönìrzínti fogékonyságot 
növeli. Mennél gyakorabb és tartósabb pedig ezen 
okok’ behatása, annál tovább ё; állandóhban szokott 
tartanì az emlŕtett kórkészség’ msgasítása. 

43.,§. Tartósabb magasíta'sát a’ szemgyuladási kór-- 
készségnek következô környülmények hozzák elö: а 
hószám’ idököre, annak felakada’sa, a’ terhesség, rest 
székletétcl, vak aranyér, szokványos vértorlódäsok a' 
Те] és szemek felé, mokány ген hideg, és a' csiiggesztö 
szenvedélyek, mellyek еду részrôl a' kedvélyt срезы 
ve'n, más részrôl az élettehetséget emésztvén, gyenge 
séggel párosult nagyobb ösztöniránti fogékonyságot 
okoznak. De leghatalmasabb elôkészl'tö okait а’ szem 
gyuladásoknak az egész test' közönséges, ‘аду külö. 
nösen а’ szemek' izgékonyságában, az eröteljes és zö 
mök test-alkotmänyban, a’ vörös, sükeres és hegedé 
keny nedvek’ bôségében, ’s végre a’ véres vagy epés 
mérsékményben kell keresni. Innét van, hogy a’ baj. 
nok alkatású, а’ nedvteljes és Íiatal emberekne'l olly 
gyakran tapasztaltatnak szemgyuladások. 

44. §. Növelik a' lobkészséget az elóhordott oko 
kon ki'vül’még kiilön'hféle betegse'gek is, mellyek az 
életmů'se'get nyilván Yagy alattomosan sanyarjäk. Ide 
tartoznak mindenek fölött azon nyavalyák, mellyek az 
egyetemes edényrendszerben fe'szkülnek, e’s ennek fel. 
hatalmított élettehetségével külekeznek. - Illyenek a’ lo 
hos és küteges lázak, mellyek’ folyamata alatt a’ нет’ 
edényeiben is izgár állapot, és a’ gyuladásokra па y 
hajlandóság hozatik elö. N"velik azuta’n a’ szemgyu a 
dási készséget azon hetegse'gek is, mellyek a’ nyirk 
és mìrìgy-rendszerben, a’ hajszáledényekben, ‘аду а’ 
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hártyás életmüvekhen tanyáznak. Mert akár szerfelett 
felingerlett, akár rendkívül lellatalmított légyenl ezen 
-életxm'ívek' tehetsége, mindenkor nagyobb ösztönira’nti 
fogékonysággal bl'rnak; melly rendellenes állapot szük 
ségesleg a’ szem’ hajszzíledényeire és hártyás ’s mirigyes 
részeire, is elszármazik. Innét lehet megmagyarázni 
azon jeles kórke'szséget a’ szemgyuladásokra , mellywa’ 
bujasenyves, görvélykóros, csúzos és köszvényes ’s más 
efféle betegségíí egymikben olly nagy nlértékben гараж 
taltatik. _ 

45. §. A’ támasztó okok, mellyek а’ jelen készség 
mellett a’ g'yuladäst voltaképen elöhozzäkf kiilönbféle 
hatás-móddal bírnak. Némellyek t. i. eröbelileg munká 
lódnak ’s egyenést a’ szem’ élettehetse’gét ta'madják meg; 
mäsok vegyvzíltoztató hatalommalhírnak, és elsörendi 
leg az életl'm'ives részek’ vegyiiletét ostromolják; mások 
végre erômüves behatást kíilölnek, e's egyenest а’ ré 
szek’ alakát sértik. De bárminö hata'smóddal bl'rjanak 
is a’ támasztó okok, abban még is mind megegyeznek, 
hogy izgatólafg és az élettehetségre nézve ösztönlöleg 
munka'lódnak; akár közvetve, akár közvetetlen hozzák 
elö ezen foganatot. Ha а’ támasztó okok’ különhféle 
erejét veszsziik tekintetbe, mellyet a’ szemre gyakorol 
nek, azokat átalánosokra és felte'telesekre különböztet 
hetjük..v Ezen felosztásna'l fogva azon támasztń okokat 
nevézziik 4átalaínosoknak, mellyek arra, hogy gyuladäst 
gerieszszenek,csak átalános kórke'szséget ki'vánnak. 
mellyek tehát a’ szem' vagy‘életml'iség’ akárminö zilla 
potjában képesek szemgyuladást tzímasztani. Feltételes 
indi'tó okoknak pedig azokat mondjuk, mellyek kisebb 
mértékben izgamak, és csak akker ide’znek elô szem 
gyuladást, midön a" szem, mellyre behatásukat külölik, 
külön'ös kórkészséggel bl'r а’ gyuladásra. 

46. §. Az átalános támasztó okok közé mindenek 
ею": а’ kiileröszakokat számi'tjuk, mellyeknek a’ szem 
kitg'tetik. Ezek a’ szemen vagy félbeszakasztják a’ $015’ 
tonossa'ìot, vagy e’ ne'lkíili sérelmeket hoznak elö. Kü lönbözi ezen sérelmek’ alaka is, valamint különbféle 
а‘ sértö eszköz’ idoma, alkalmazása, e's az erö, mellyel 
а’ szem megsértetik. --- E" rendbéli támasztó okokhoz 
száml'tatnak azután a’ szemnek etetö és égetô szerek' 
által elöhozott ha'nl-almai; millyenek а‘ tömény ásvány 
savany, a’ da'rdanyvaj, a’ kôrösbogär-festvény, rágó hi 
gany, oltott mész, az. etetö-.e's pokolkö, a’ villó, a’ 
forró vl’z, a’ forróan olvasztott "Нам, panyolvìasz , пей’ 
's t. emile'k. „ 

. ‘n 
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4:7. §. A’ feltételes támasztó okokhoz nem kevés 
„мишка okok tartoznak, ha a’ szemre tartósabb be~ 
hatást külölnek; mert fulytatotl.` hatásukkal ta'masztó 
okok gyanánt munkálódnak. Támasztókká идеей az 
elôkészítô okok akkor is, midön már más elöke'szítö 
okok által a’ нет‘ kórkészsége magasl’tva vagyon. 
Ir‘ét а‘ léles italok, hevesebb indulatok, erötetett 
szemgyakorlás ’s más efféle környülmények, jelen 
kórkészség mellett, indŕtó okok gyanánt munkálód 
nak- Ide tartoznak továbbá sokféle gerjek (miasmata) 
és ragályok, valamint a’ szemhe esett idegen testek is, 
ha sem súlyokkal, sem vegyelemeikkel a’ szemet szerfelett 
nem izgatják, sem a’ szemben soká nem hagyatnak. Ide 
ja’rulnak végre, bizonyos körliyülmények között, a' 
szemnek egyébiránt kedvezö hatalmak is, ú. m. a’ le 
vegö, a’ fény, és a’ szemgyógyszerek. 

48. §. A.’ gôzkörnye'kes lég, те“); а’ szemet 528. 
-kadatlan környezi, sokfélekép válhatik а’ szem' elle 

nes hatalmává; mert nem csak lételemeìre, de hévmér 
sékére és berzéczességére ne'zve is szenvedhet árte’kony 
va'ltozásokat. Ugyan-is ha a’ gôzkör’ lételemei úgy 
megváltoznak, hogy e уеду ma's létrész a’ rendes 
mennyiség’ és minôség’ ‘orlátjait meghaladja, az köny 
nyen támaszthat szemgyuladf-ísokat. Különösen akkol‘ 
leginkább termôdnek szemgyuladások, там" а‘ levegö 
savl'tóval (oxigeninm) van telve; mit a' napkeleti és éj 
пай szelek’ uralkodzísakor eléggé lehet tapnsztalni. De 
mind ezen vaíltozásokna'l зонт! a'rtalmasabb a' pos- és 
hugyanyas (ammoniacalis) párázatokkal гением és kü 
lönbfe'le porokkal teljes levegö. Kedvez továbbá a’ 
szemgyuladásoknak a’ levegô’ rendkl'vül hideg, vagy fö 
lötte meleg állapotja. De а’ legellenesebb e’ tekintet 
bôl a’ gözkör' hìrtelen viszontagságai, és a’ hévmérsék' 
rög’tön változásai. Végre a' levegô’ berzéczességét (elec 
trîcitas) sem lehet elhallgatni; mert ha a’ levegô ollyan 
alkotmányt ölt, mellyet а’ tévöleges berzéczességß bôsé 
ge bélyegez , a'szemek könnyen kártékony ìzgatást szen 
vedvén, gyuladásba esnek. 

49. §. A’ világosság valóságos eleme és szokványos 
ingere az egészséges летней; de ha erre nagyobb erö 
те! rohan, mint a’ szemnek érzékenysége kívánja e's en 
gedi, a’ нет’ ellenes hatalmává так, és szemgyula 
dást támasztanì ke'pes. Azért a’ fényes napba nézés, а’ 
domború üvegek által góezbaszedett fénysugarak' beha 
tńsa а’ szemekre legsajnosabb befolyást gyakorolnak. 
A’ hathatós müleges fe'ny is, kivált ha színes, mint a’ 
nyilvános nézôhelyeken покой lennì, а’ napvilágnzíl 
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sokkel kártékonyabb behata’st külöl a’ szemekre; лёг: 
a’ szemgyuladásra hajló egymikben könnyen támasztó 
okául szolgäl a’ szemgynladásoknak. A’ szl'nes ‘1111305 
ság’ nemei közi'íl legártalmasább a’ szemnek a’ világos 
fehér, vagy a’ kiáltó vörös tfirgyaktól visszaütôdött 
fény; midön a’ kék vagy zöld "темы vìsszafordított 
világosság kedvezöleg hat а’ szemekre, és ezek’ újító 
szeréül szolgál. 

50. §. A' szemgyógyszerek közül azok kedveznek 
leginka'bb a’ szemgyuladások’ termödésének, mellyek iz 
gató munkálatokkal bi'rnak. Ezen ártékony behatást 
akkor hozzák elö a’ szemgyógyszerek, midôn vagy ott, 
alkalmaztatnak, hol javallva nìncsenek, vagy hol javall 
va vagynak ugyan, de fonákul és az elôhozott visszaha 
tások’ méltánylása nélki'il hasmáltatnak. Igy hoznak 
létre sza'mos szemgyuladásokat а’ kontárok és kuruzso 

\ lók, kik szinte’minden szembajokban bizonyos szemvi 
zeket, keneteket, léleket ’s tb. eñ'éléket, minden külön 
böztetés nélkiil alkalmaznak. A' fonákul használt 55118)’ 
szerek’ ártékon foganatát az éxzékenység’ azon foka, melly a’ hasznáën' idejében mind az életmi'iségben, mind 
a’ sze'mben jelen vagyon, a’ gyógyszerre következö visz 
szahatás, és maga'nak a’ gyógyszernek belereje határoz 
zák meg közelebbröl. De maga az alkalmazott gyógy~ 
не!" alaka sem lehet egészen e'rdeketlen'; mert ha a’ 

‚ gyógyszer ollyan alakban rendeltetik, melly a’ szemet 
eröim'ivesen is izgatja, kitetszik, hdgy a’ gyógyszer’ 
káros hatalma ezen tekintetböl is tetemesen növekedik. 

A' szemgyuladás’ esmérete. 
51. §. Valamint minden betegse'geknek, úgy a’ 

szemgyulada’snak esmérete is két kútföbôl meritetik: 
’ kórokokból t. i. és kórjelekböl. Az okok’ vizsgálatziban 

mìndenek elött a’ kórkészségre szükséges ügyelniink; 
ha t. 1. csak közönse'ges vagy önnemi'í és különösen ma 
gasl'tott készség van-e jelen a’ szemgyuladásra. Aztán 
a’ támasztó okok’ mibenle'tét szükséges kinyoluoznunk. 
Megesmérkedvén ekkint a’ szemgynladás’ okaival, már ._ 
magát а’ szemet veszszük vizsgálatunk alá, mellyen min 
den kórtüneteket legnagyobb gondossággal összeszedünk. 
A’ bántódott szem’ kórjeleit azután az okokkal és еще]; 
nek munkálati módjokkal összehasonli’tjuk, és l'gy mind 
a’ ke't kútfôböl a’ kóresméretet fölállítjuk. De а’ 1‹0г‹ 
jelekre nézve meg kell 'egyezni, hogy azok közi’íl egy 
kettö sokszor kinyomoz atatlan ;‘ illyen a’ szem’-belsö 
részei’ gyuladásaiban а’ daganat és vörösse’g, mellye 
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ket kikémleni nem lehet. Söt némellykor a' szemgyn 
ladás’ egyik ‘аду másìk kórjele tökéletesen hibázik. 
De azért csak legtöbb kórjelek legyenek jelen, hamind 
járt egykettô hiányozik is, a’ szemgyulada'st elég bizto 
san meg lehet esmérni. — А’ kóresméret’ pontosabb 
me határozására a’ betegse'g’ fokát és idôszakát is ki 
kel nyomoznunk. Amahhoz а‘ kórjelek’ hevességének 
illö mélta'nylása, ehhez pedìg a’ kórtíinetek’ aránya'nak 
és módosi'tásainak fontolgatása ‘еще! bennünket. - Az 
eddig mondottak a’ szemgyuladás’ esméretét közönsége 
sen illetik; mint kelljen azt minden egyes esetekben 
megesmérni, akkor fog kitetszeni, midön a’ szemgyu 
ladás’ egyes alakairól egyenkìnt szólandunk. 

A' szemgyuïadás’` kimenetelei. 
‚ 52. §. A' szemgyuladás’ kimenetelei különbfélék. 
Ataljában ezen betegség vagy egészségbe , vagy más ba 
jokba végzôdìk. Vannak ez Iutóbbiak köztt ollyanok 
15, mellyek' következésiben a’ szemgyuladás halált 15 
okozhat. Mi az egészségbe „едины illeti, az ‘elég 
gyakor kimenetele а’ szemgyuladásoknak. A' ген-тезис’ 
azon folyama, mellynél fogva a’ szemgyuladás közvet 
len egészségbe megy által, eloszlásnak neveztetik, és 
akkint külekezik, hogy a’ szemgyuladás' minden kórje 
lei lassanként ritkulván, végre egészen elenyés'znek, és 
a’ lábadás’ idöszaka áll be. Ezen szerencsés kimene 
tel néha minden müvészeti segítség nélkíil megy „еды, 
egyediil а’ természet’ törekvése és gyógyereje álml ho.. 
zatván elö. De többnyire még is а’ gyulada's’ eloszla 
tására több felte'telek kl'vántatnak. Illyenek az élet 
můség’ egészséges alkotmánya, a’ пей/ей’ dl'cséretes 
vegyállapotja, а’ szem’ rendes életmüvezeti szerkezete, 
és a’ gyuladás elôtt tökéletes épvolta; tehát annak mind 
gyuladásoktól, mind egyéb nyavalyáktóli mentléte а’ 
mostani betegség elôtt; továbbá enyhe'bb és föleg erö 
beli támasztó okok, hevenytámadt és kórpolczra meg 
nem emelkedett betegség, sem el nem múlasztott, sem 
fonákul nem intéztetett gyógymód; végre alkalmas gyógy 
eszközök, és még több más a’ gyógyulásnak kedvezô 

' környülmények. 
53. §. A’ szemgyuladäs’ más nyavalyákba végzt'ì-` 

dései közůl mindenek elött azt szükség emll’tenünk, 
midön egyik szemgyuladás másikba megy által. Vala 
hányszor ezen végzödés adja elö magát, a’ szemgyula 
dás гад természetét változtatja el, ‘аду esak más a 
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lakba öltözködik. Az utóbbi eset akkor történik meg 
leginkábh, mìdön a’ lobfolyam ‘messzebh terjedve’n, а’ 
szem’ nemesebb részeit ta'madja- meg. Mert jóllehet il 
lyenkor az elöbbeni szemgyuladás még e1 nem enyészett, 
az elôkelö és nemesb rész' gyuladása nagyobh tekinte 
tet érdemelvén , a’ kórnevezet ezen elökelö ba'ntalomtól 
тень. — MÍVOltát vagy-is természetét pedig akkor vál 
toztatja el a’ szemgyuladäs, midön az életmú'ségben va 
lami egyetemes elökészítö ok, р. 0. görvélykór, szuny 
nyadozik. Mert midön-eiféle környiilmények ‘Кбит: 
valamelly ártékony hatalom, p. o. erônnives eröszak a.’ 
szemre behatást gyakorol, eleinte a’ következô szem~ 
gyuladás gyulasztó bélyeggel tünik fel; azaz, а’ hete 
ges bántalmat egyedül a’ szemedények’ rendellenesen 
felösztönlött állapotja bélyegezi; de késöbben ezen gyn. 
lasztó kórbélyeg lassankìnt elenyészik, és új bélyegnek 
ё‘! helyet. Mert az egyetemes 0k, melly az életmú’ség 
ben rejtezik, a' szemgyulada's' elsô rendi minöségét le 
gyözvén, arra tulajdon bélyegét nyomja. А’ szemgyu 
ladás’ természetével többnyire annak alaka is elválto 
zik. Azon szemgyuladások, mellyek а’ mondott lita 
kon más elöre járt gynladásokból veszik eredetöket, 
ismét vagy eloszlással ve'gzödnek, vagy más szemhìbá'k 
ba mennek a'tal. 

54. §. Ezen müféle szemhibák, mellyekbe a’ szem 
gyulada's végzôdni szokott, imitt következnek: genye 
dés , megkeme'nyede's, átizzadás, összenövés, túltengés, 
vizeny és üszök. —- А’ genyedés azon gyuladás okozta 
beteges folyamot jelenti, mellynél fogva' a’ belnedvek 
böl й] és idegen anyag t. i. geny képzôdik. A’ genye 
dés kétféle anyagban nyilatkozik, t. i. а’ geny vagy 
mint beteges elválaszték mutatkozik, vagy pedig tälyog 
ban ke'szül. Beteges elválasztáskint gyakran olly gyn 
ladásokban tíinik elöl a" genyedés, mellyek a’ szem’ КБ: 
hártyájában fészkñlnek, e's különnemu" okból тени: e- ' 
rodetöket. A’ tályogos genyedést is sok kíilönnelm'í> 
szemgyuladások kedvelik; de leginkább azok hajlók 
ezen kimenetelre, mellyek eröszakos okok által 11023: 
tak elô, hosszahb lefolyásúak, és nedfvpan'gásokkal ‘аду 
ömlegekkel vannak párosulva. A’ tälyog akkint kép 
zödik, hogy az ennekelötte folytonos részek egymástól 
eltávozvzín, üreget képeznek, és az íireg genynyel telik 4 
meg` A’ tályogok’ kûleménye különbözik а’ re'szek’ kü 
lönbsége szerint, mellyeken azok elöfordultak. Igy. 
mellyek a’ szempillákon , könymirigyben , vagy a’ tülk 
härtyán mutatkoznak, а‘ többì részek’ tályogaitól nem 
пока! különböznek; de mellyek а’ kö't- ‘газу szaruhár 
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tyán és a' szemhéjak’ szélein képlôdnek, apró pattumi 
sokat ‘аду hólyagocskákat kepeznek, mellyek majd h1' 
gabb, majd si'irúbb вену: foglalnak magokban. A’ ki 
nyl'lt tályogot, mellybôl geny ömledezik, fekélynek ne 
vezzük. A’ genyedés jó vagy rosz indulatú lehet, mit 
а’ gcny’ minöségébôl lehet megesmérni. De bármiféle 
legyen a’ genyedés, annak folyamata alatt a’ bántódott 
részben mindenkor gyuladást, bármì kis me'rtékben is, 
lehet feltenni. A' genyedés’ foganatai is különbfélék. 
Ha jó indulatú a’ genyedés, annak foganata a' mege 
mésztett теней’ visszapótlásában ’s helyreállŕtásában 
dll; де a’ rosz indulatú genyedés gyakran ellenkezö f0 
ganatot hoz elö, az éle'tmúves részeket feloldozza, 's 
az átlátszékony re'szeket homályba borítja. 
. 55. §. Megkeményede's a’ gyuladt részben össze 
tomlt nedvek’ jegedése és meghegedése által hozatik 
elö. Feltételei ezen beteges folyamnak: igen hegedé 
keny nedvek’ bôsége, panga'sa ’s rest kerengése, gya 
kori kórismétletek, a’ hideg’ kelletinél ke'söbbi alkalma 
zata, а’ fanyar gyógyszerek’ mértékfeletti használata, 
és az életnnîségben lappangó görvélykór. Hajlók ki 
váltképen ezen lobvégzödésre azon részek, mellyek e 
gészséges xíllapotban is restebb nedvkerengéssel bírnak. 
lnne't a’ Meibom’ mirigyeì és а’ könymirigy' gyuladásai 
ezen kimenetelre igen hajlók. A' Öántódott rész’ meg 
keme'nyedése mellett mindenkoi` annak tériméje is nö-l 
-vekcdni szokott, honnét ~mind idomtalanság, mind az 
életml'ivek’ ml’iködéseit gátló akadályok következnek. 

56. g’. Atìzzadás alatt a’ hegedékeny nyìrknak а’ 
bántódott ген’ fölületére történô elválasztását értjiik. 
Ezen kìmenetel jobbadán a’ sulyosabb, elhagyatott vagy 
fona'kul orvosoltatott_szemgyuladásokban fordul elö. 161 
lehet pedig a’ most említett környülmények kiilönbféle 
теней’ gyuladásaìt hajlókkzí teszik átizzadásra: még-is 
а’ szivárvänyhártyában fészkülö gyuladäsok mindenek 
köztt leginkább szeretik ezenìvégezetet. А’ rendes b 
lyamani orbánczos szemhéjlob pedig már természeténél 
fogva mindenkor nyirk-kìizzadásba végzôdik, melly 
nyirk aztán kiszárad,’s a.’ felbôrrel egyszerre lehámlik. 
Vahnak a’ köztakarókn'ak is némelly gynladásai, mely 
lyek közönségesen átizzadásba végzôdnek. Foganatai 
ezen kimenetelnek különbfélék, valamint különböznek 
а‘ részek, mellyeken elöfordul. Néha ugyan semmi кап 

.sem okoz; de többször veszélylyel jár, ’s a’ b/ántódott 
теней’ miîködéseinek különbféle детка: ejt. Igy ha a.’ 
szivárványhártyán, kivált ennek hátsó мы: törfénik ki 
izzadás, az elválasztott nyirk szálakut képezve'n, a' 
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szivárványhártyát a’ lencse’ 111е156 tokjävnl összeragaszt 
ja , vagy pedig a’ láta’ széleìhez ragadvän, különbféle 
nyirkszöveteket képel, mellyek a’ láttehetségnek aka 
dályokat ejte'nek. —„ 

57. 5. Osszenövés akkor támad a’ gyuladásból, 
midön a’ bántódott részek felevödnek, és kifekélyedett 
felületökkel ‘a’ -gyuladiis’ folyamata alatt scká közvetlen 
érületben vagynak. Igy föliiletes genyedéssel járó, 
vagy égetés okozta gyuladásokban gyakran megtörté 
11111, hogy a' szemhéjak vagy egymással, vagy а‘ szem 
teke'vel öszszehegednek. De 112 átizzadás és megke 
ményedés is szu"l összenövést. Mert а’ megkeménye 
désben a’ képlödékeny nedvek meghegednek, ’s a' he 
gedme’ny а’ mellékes edényeket összeenyveli. Az át 
izzada'sban pedig nyirk-szövetek, nyala'bok, ‘аду épen 
álhártyák képlödnek, mellyek> а’ szomszéd rg'sszeket 
gyakran rendellenes összefügge'sbe hozza'k. Igy 116. 
össze sokszor а’ szivárványhártya a’ melsö lencsetok 
kal. Akármiféle eredetl'í legyen az összenövés, min 
denkor közvetlenre és közvetettre különböztetìk. Kôz 
vetl’ennek mondatìk a7. összenövc's, 111111611 egyìk rész 
a’ másìkkal minden közben lévö test nélkůl ragad 652 
520; —-— ha ellenben a’ részeket ältengmények köntik ösz‘ 
sze, az összenöve’s közvetettnek neveztetìk. —— Onkényt 
kitetszik, hogy az összenött részek mind alakokra, 
mind mú'ködésökre nézve a’szabälyos állapottól különb 
féle eltére'seket szenvednek. 

58. §. Túltengésnek az életnnives anyag’ rendel 
lenes bujálkodását és feldudorodását nevezzük. Ek 
kint termödnek sok húsos, hártyás ’s több efféle 111101’ 
Inények. Túltengésnek „11111101- van leginkább helye, mi 
dön а’ gyulada's feliiletes részekben fészkül, és а’ ned-l 
-vek nagy hegedékenységgel bi'rnak; mert az egész ten 
gés’ csiráját hegedékeny nyi-rk és ebböl képlödött sejt 
szövet teszi. A’ bujás kiszegély, taplós dülszem, ’s a" 
köthártya' különbfe'le huja's terményei а20п szemhibák 
k‘òì‘zé tartoznak, mellyek túltengésnek köszönik erede tö et. ' 

59. §. Vizeny alatt a’ savós nedveknek 520116161 
11 megszaporodäsát e'rtjük a’ sejtszövetben. Minthogy 
pedìg а‘ szem’ részei közül csak a’ szemhéjak vannak 
ellátva bövebb sejtszövettel, kitetszik, hogy -csak ezek 
nek gyuladásai mehetnek vizenybe által. — F6 okátvezen 
végzöde'snek mindenkor a’ savós .nedvek’ elvälasztása 
és felszi'väsa közötti hibás arányban kell keresni. 'In 
nét valahányszor az elvzílasztó életmú've-k heteges gym' 
sasäggal viszìk véghez múkôdésöket, vagy а felszl'vó 
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etlények’ tehetsége, ezeknek ginda'rsága, összenövése, 
vagy a’ szomszéd részek általi nyomata’sa miatt ellan 
kad, a’ sejtszövetben sziikségesleg összegyx’íl a' savós 
nedv. Vizenybe azon szemgyuladások iparkodnak leg 
inkább, mellyeltben a’ savós nedvek nagy mennyiség 
ben rtnláltatnak, a’ rostos és fehérnyés anyag pedig kis 
mértékben fejlôdik ki. A’ lágyl'tó es gindárító gyógy 
szerek is, ha kelletinél tovább folytattatnuk, kedvez 
nek a' vìzeny’ termöde'sének. 

60. §. Az üszök a’ részintes halálhoz legközelehb 
állapotot jelent, ’s a"gyuladt rész’ ~fölakadt verkeren 
gésében áll. Ezen kimenetel akkor áll be, mìdôn az 
ütel'ek igen nagy hevességgel munkálódván, a’ vér olly 
паду mennyiséghen torul össze, hogy а’ viszszerek’ te 
hetsége mintegy elfojtatván, n’ nedvkerengés megszú’ 
nik. De sokszor а‘ bäntódott rész' edényeinek rendkl' 
vül nagy gyengesége’ kövedrezésiben is akadoz a’ ш 
kerenge’s. Ezen legveszedelmesebb ve'gzôdésbe tehát а’ 
leíhevesebb szemgyuladások rohannak, ha kivált ma go rn hagyatnak, vagy ìzgató szerekkel helytelem'i'l or 
vosoltatnak. Nem különben hajlók ezen kimenetelre 
azon gyuladások is, mellyek kimen’tett, betvegyes (са 
cochymìcus), 4vagy tìsztátalan levegôben tartózkodó be 
tegeken fo‘rdulnak elô. Az üszök’ kezdetén az idegek’ 
élettehetsége még ki nem aludt; azért a’ bántódott rész 
még meleg, még fájdalom’ vagy némi feszülés' érzelme 
jelenkezik rajta, és csak kevés jelek, mint némelly he 
lyek’ petyhüdtsége és szederjes szl'ne mutatnak a’ ‘7816 
ságos hala'lra hajlamot. Ha a’ bántódott rész valóság 
gal elhalt, a’ yhaj fenének neveztetik. _Ezen állapotból 
lehetetlen` az életbe visszajövet; midôn ellenhen az ü 
szök’ gyógyl'tása nem zárja ki a’ lehetséget. Mihelyt a’ 
fene heáll, a’ szenvedö rész azonnal felpöffed, 151-215 
kenységét elveszti , feketéskék, sziirke, vagy épen fe 
kete színt ölt, a’ felbör több helyeken elválik, néhol pe 
dig hólyagokba emelkedik, mellyek fenés evet foglal 
nak magokban. ’S l'gy a’ fene’s rész lassankint megrom 
lik, elfajul ’s megposhad. 

61. §. A' fene' továbh terjedésének a’ természet új Igy'uladás: által törekszik határt ejteni. На рейд akár 
az életml'iség’ felette' nagy gyengesége, akár a’ nedvek’ 
romlottsa'ga -mialtt az élete'rö annyira el van csiigged 
ve, hogy а’ fenés résznek új gyuladás’ elôhozásxíval ha 
tárt vetni nem képes: a1. életmú'séghen önnemú' fenés 
kórszúny' fejlik ki. Ezen kórszún)r következô föbh je 

А lekkel nyilatkozìk: az állati erô módne'lkiil elcsügged, 
félrebeszéd ’s gyakor ájulások változnak egymással, az 
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äbra'zat‘elsápad, összelohad, а’ szék- és húgykiün’te' 
sek а’ beteg’ eszmélete nélkl'íl mennek ve'gbe, а’ testet 
enyves izzadtság özönlì el, az érverések aprók, igen 
gyengék és ingadozók. Ezen kétségbeesett álladalom 
ban nem soká lelhal az életmú'ség. ’S Жду а’ szemgyu 
lada’s, iiszök járulvzín hozzá, melly határt nem esmérö 
fenébe ve’gzödik, halált idézhet elö. ` 

62. §. Ezen gyäszos lüneményt némellykor а’ ge 
nyedés is elöhozza. Illy móddal azon rosz indulatú 
tnk-áros szemgyuladások végzik ki а’ beteget a’ ИМЕ 
ból leginka'bb, mellyek’ folyamata alatt temérdek geny 
képi'i anyag 'választatván ki, az egész szemteke mege 
mésztetik, és sorvasztó láz ’s olvadódzó kiiirl'tések hal 
тона“: a’ beteg’ keserveit. De ezen veszedelmes‘ ki 
menetelnek mindenkor az életml'íse'g’ rosz alkotmánya 
mellctt lehet csak helye. Innét van, hogy az emli’tett 
szomorú módon csak az érzékenyebb és gyengébb cse 
csemök ’s a’ meglettek k-özül azok szoktak elhalni , kik 
elörejárt súlyos nyavalyák, vagy más akármiféle okok 
által tönkre hozattak. A 

А’ szemgyuladás’ felosztás’a. 
63. §. А’ szemgyulada'sok’ sokféle különbségei 

azok’ kiilönbfe'le felosztásaira adtak alkalmat. А’ gyu 
ladás' székére nézve vagy csak egyik szem ba'ntódik, 
а’ mäsik érintetlen’mal‘adván; vagy mind a’ kettô meg 
van ta’madva a’ 1дутйаёйзпй. Ugyanezen nézöpontból a’ 
szemgyuladást külsöre és belsöre is szokták osztani. A’ 
kiilsô szemgyulada's a’ szempìllákon, ‘аду’ а’ szemteke' 
fölületes .részeiben tanyázik, a’ belsô рейд a'mélyebben 
fekvö szemrészeket -lepi meg. Hevességére nézve a’ gyu 
lada’snák három fokát szokta'k alapi'tani, a’ gyiiladás t. 
i. ezen tekintetböl enyhének, súlyosnak, vagy igen sú 
lyonak mondatik. ‘А’ 'gy-uladás’ tartás’át tekintven, forl 
róra és idültre osztatik, vnyomdájáx‘a nézve рейд foly 
tonosra és közbehngyóx‘a` kiilö'nböztetik. Eredetöki'e 
nézve a’szemgyuladások elsö- és másodrendiek lehetnek. 
Amazok a’ támasztó lokok’ behatá‘sa után közvetlen tá 
madnak; emezek más bajoktól тени: eredetöket. \ Más 
my_avalyákra nézve a' szemgyuladás egyszerůre és szö 
vevényesre különböztetik. .Azonföll'íl a’_ нед-‘сей’ elvá 
lasztásától a’ régiek a’ szemgyuladásokat száràzak'ra és 
nedvesekre они“: fel, a’ -mint_a’ szem’ nedvei’ elválasz 
tása a’ gyulada's’ folyamata alatt elnyomatva vagy in 
МЫ: sokítva .tapasztaltatotn — .— 
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64._§~ Ámbár az emll’tett felosztások közl'il a'gya 
korla'sbàn egyiknek sem lehet megtagadni а’ тада hasz 
nát: még-is a’ jóslatban és gyógyl'ta'sban nem szolgál 
nak biztos kalauzúl. Mi tehát más felosztäst követünk, 
melly e’ beteg‘se’g’ természetén és küleményén alapítat 
va'n, a’ gyógyl'tásban bátorságosabb útat mntat, mint 
akármi más felosztás. Е.’ szerìnt a’ szemgyuladásokat 
gyulasztókra és kiilönneml'íckre osztályozzuk. Gyulasz 
tó, törvényszeres vagy valóságos szemgyuladásnak azt 
nevezzük, melly a’ gyuladás' minden tulajdonaival ki 
tiinöbb mértékben bír.: hol tehát a’ beteges bántalom 
egyedül az edénytehetség’ felingerlettsége által bélyeg 
zödik, és semmì minöséges “Жажда: пет murat. Effé 
le szémgyuladás idöszakait törvényszeresen végzi , és sem 
mi kórszúny által, hacsak talán valóságos gyulár 115] 
1ат áltul nem, nem támogattatik, ’s ol'voslása a’ lob 
ellenes készületnél egyéb bána'smódot nem kíván. Kü 
lönneml'í, törvényellenes, vagy ál-gyuladásnak az ne 
veztetik, melly kevesbbé elötünô lobbélyeget mutat, ’s 
az edényrendszer’ beteges minôségén alapuló sajätságos 
betegséger képez, egyetemes kórszúny által támogatta- ‚ 
tik, idöszakait nem jeleli ki olly világosan, és gyógyl' 
tászíra а’ lobellenes bánámód’ tetemes módosn'tásait ’s 
аж egyetemes kórszúny ellen intézett gyógymódot kl' 
ván. › 1 . 

А’ szemgyuladás’ jóslata. 

65. ё. YA’ szemgyuladás' jóslata, annak kimenete 
lei és ezeket feltételezö környülmények’ esméretén а 
lapszik. De meg kell ám jegyezni, hogy nem mindig 
csak еду kimenetel fordul elö, hanem sokszor а’ szem 
gyuladás ugyanazon idöben több végzödésekbe megy 
által. Mi továbbá a’ szemgyuladás’ jóslatät átalánosan 
illeti, az nem lehet egyéb , mint kétséges. Igaz ugyan, 
hogy a’ természet’ ereje minden szemgyuladásban az 
ártékony ösztönnek ellenszegezi magát, és az egészsé 
get helyreállítani igyekszik; de nem kevesbbé igaz аж 
15, 110ду épen ezen okból аж ede'nyek’ élettehetsége is 
magasítatik, a’ felingerlett edénytehetse'g pedig rendel 
lenes anyagtermôdésekre ragadtatik,’s l'gy a’ bántódott 
e'letml’í’ vesztére munkálódik. Innét jóllehet а’ termé 
szet’ iparja a’ betegség’ elmellôzése're sehol sem hiányo 
zik, meg-is a’ nyavalya’ ereje amannál sokszor any 
nyira nagyobb, hogy a’ betegség a’ látás’ leggyengé 
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debb életmúvét ‘аду ege'szen elpuszti'tja, ‘аду legalább 
А annak mi'íködését ’s alakát bitangolja. 

66. §. Ezen átalános _]'óslat’ pontosabb meghatäro 
zására a’ gyuladás’ természetét, annak támasztó okait, 
fokát, idöszakát, szöveményeit‘, és me’g némelly más 
környiilmé'ni'eket is sziikség tekintetbe venni. -- Mi a’ 
gyuledás’ természetét ìlteti , kedvezöbb a’ jóslat а’ gyn 
lasztó, mint a’ külônneml'i szemgyuladásokban. Mert 
amazokban n’ gyuladás’ természete valóságos, a’beteg. 
se'g’ folyamata rendszerintes, ’s a’ gyógyi'tás csupa а‘дует 
gl’tö szerekkel eszközölhetö. A’ kiilönnexnl'í szemgyu 
ladásokban pedig a’lobbélyeg valamelly lappangó 1:6!‘ 
szúny által módositatik, a’ betegség a’ gyuladäs’ szo 
Ко": ösvényétöl eltávozik, rosz kimenetelekbe iparko 
dik, és minthogy egyszersmind a’ lappangó kórszúnyt 
is zükséges orvosolni, äyógyi'ta’sában nem kevés aka dxilyok ötlenek közbe. de járul még az is, hogy ha 
sonló egyetemes kórálla’potok makacsok szoktak lenni; 
innét ritka'n irtathatnak ki gyökerestôl, ’s i’gy a’ beteg 
а’ kórismétletek’ veszedellnétöl többnyìre meg nem me 
nekedik. 

67. §. A’ támasztó okokra nézve annál kedvezöbb 
jóslatot kell állítani, mennél enyhébbleg hatnak azok- 
a’ szemre. De azcn belerön ki’viil, mellyel a’ táma’sztó 
vokok' ártékony befolyásokat kiitölik, me'g munkälati 
módjok is tekinte'tet érdemel. Meri: mellyek eröbeli 
munkálattal bl'rván,r csak az erök’ állapotját változtat 
ják meg, nem támasztanak olly veszedelmes szemgyu 
ladásokat, mint mellyek vegybontólag vagy erömíive- 
sen müvelnek, ’s a’ szemnek életmüvezetì „душем 
vagy alaka't teimadván meg, árongó genyedésre vagy 
iiszökre hajló, gyuladásokat hoznak elfi.` 

68. §. A’ szemgyuladás’ fokát tekìntvén, már a’ 
dolog maga mutatja, hogy midôn a’ gyuladás enyhébb 
folyamatú, nem kell annyira szerencsétlen kimenete 
lektöl félnì, ’s ennél Vfogva elêg kedvezöleg lehet a" 
jóslatot alapi’tani. De hol a’ szemgyuladást súlyos és 
kegyetlen kórjelek követik, ’s annak foka hirtelen nö.: 
mélta'n lehet tartani, nehogy valami kevesbbé óhajtott ‘ 
kimeuetel következzék. Kiváltképen ‘рейд azon eset 
hen,`hol a’ gyuladás a’ szemeken is túl haladvän, az 
életmüségben tetemes Мыс indít, csak alig lehet töké 
letes eloszlásra számot tartani. » 

ì 69. §. A’ gyuladäs’ idöszakára nézve jobb kime 
netelt lehet reményleni, hol a’ baj mcg elsô idöszaká 
ban vagyon, ’s tökéletes kifejlödését még el nem érte; 
mert выдох többnyire a’ szemgyulada's’ további folya 
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matát nemcsak enyhébhé, de rövidebbé 15 tenni, az 01’ 
vos’ hatalmäban vagyon. Ha рейд а’ szemgyuladás 
már a’ második idöszakba jutott, a’ gyógyítás több пе 
hézségekkel szokott végre járni. Hol a' szemgyuladás 
ból valami anyagos változás kend kifejlödni, a' jóslat 
ezen ártalom’ kiilönbféle természete szerint kiilönbözik 
ugyan, de мёд-15 mindenkor inkább szomorú, mint 
kedvezö; mert csak kevés szokott ezen szemhibäk kö 
zül a’ legczélirányosahb orvoslás mellett is tökéletes 
egészségbe ve'gzödni. 

70. §. A’ szemgyuladás’ szöveményeit tekintvén, 
önkényt kitetszik, hogy az egyszeru” szemgyulada's vl'-, 
gabb jóslatot enged, mint a' szöveményes. Mert azegy 
szeríi betegse'g szabtilyosabb folyamatot követ,` és a' 
gyógyításnak könnyebben enged helyet, mint a’ szöve~ 
ményes. A’ szemgyuladásokhoz szegödö nyavalyák vagy 
a' szemekben, vagy a’ többi életnn'iségben fészkiilnek. 
Mind a’ két rendbéli bajok рейд igen nagy szánlmal 
szoktak elöfordulni. 

71. ё. М1 végre a’ többi környülme'nyeket illeti, 
mellyek a' jóslat’ módosi'ta'sára hefolyást gyakorolnak, 
azokat а’ szemész mindenkor illô Íìgyelemre méltassa. 
Mert ezen környülmények valamint sokszor а’ nyavalya' 
enyhítésére ’s folyamata’ kurti'ta'sára nagy befolyással 
bírnak, úgy nem rìtkán a’ baj’ súlyossa'gát növelik, és 
a’ mostoha kimeneteleket siettetik. yAze'rt teha't méltán 
lehet bal végzödésektöl tartani, ha a’ helybenálló vagy 
járványos kńralkotmány а’ gyuladások’ nehezbülésének 
kedvez, ha a’ baj soká magára hagyatott vagy fonákul 
orvosoltatott; továbbá ha a’ -szemgyuladxís nem követ 
törve’nyszerìntes folyamatot, gyakran viszszatér, e's az 
okirányos orvoslásra nem enyhl'il ;> végre ha a’ beteg az 
orvos’ rendelményeit nem teljesl'ti, vagy talán a' vé 
kony sors és vagyon’ szi’íke miatt а’ gyógyításra 521111 
séges eszközöket meg nem szerezheti. 

A’ szemgyuladás’ gyógyítása. 

72. §. А’ szemgyuladäsok’ gyógyi'tásában ha’rmas 
javallatnak szükséges eleget tenni. Az elsö javallat a’ 
támasztó okok’ elniellözése’t síirgeti; a’ második azt kl’ 

‚ vánja, hogy az életmüség’ tehetségei úgy kormányoztas 
sanak, hogy a’ nyavalya’ legyözésére alkalmasak legye 
nek; a’ harmadik, végre, а’ `lábadás’ idöszakának he 
lyes ápolását tüzi ki czélul. Mi az elsöt illeti, világos 
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dolog, hogy. azt nem minden esetben lehet végrehajta 
ni; тег: sokszor a’ tämasztó okokat kifürkészni lehetet. 
len ‚ másszor kevés idŕiperczig můvelvén, még a’ szem 
gyuladás’ kifejle'se elött rég megszú’ntek munkálódni. 
De hol а’ támasztó okok’ munkálata még a’ szemgyula 
dás’ kiiitése мёд is tart, és шока: elmellözni nein le 
hetetlen: ott azoknt solla sem lehet elég hamm' eltá 
voztatni; тег: SOkSZOl‘ ezen egy javallat’ teljesi’tésével 
a’ gyuladäs’ elörehaladásának дай: ejtetik, vés az egész 
ség azonnal helyrcálli'tatik. 

73. §. Azon támasztó okok közé рейд, mellyek 
nek eltávoztatása síirgetôleg kiva'ntatik, a’ szemhe hul 
lott idegen testek tartoznak. Valamint pedig az idegen 
testek, természetökre és a’ szemhen .létök’ módja'ra néz 
ve különböznek: úgy elmelló'zésök is különbfe'le bánás 
módot ki'ván. Melly idegen testek a’ szemre csak erö 
lmives izgatást gyakorolnak, ’s annak hártyáiba be nem 
hatottak, töhbnyire a’ felsô szemhe'j alatt szoktak rej 
tezni. Ezek sokszor könnyen kiküszöböltetnek а’ szem 
böl, lia a’ szemhéj’ gyengéd símogatásával a’ belsö szem 
szeglet felé mozdítatnak. Ezen bánásmóddal vétetnek 
ki a’ gyöngyök és rákszemek is, mellyeket sokszor más 
idegen теней’ kisodrására a' szemekbe igtatni szoktak. 

. Ha pedig illy móddal a’ szemböl ki nem hnllanak, a’ 
Daviel’ knnalával vétessenek ki. A’ szemhéjak alá lo 
pódzothszörszálak csipeszszel "аду nedves ecsettel mel 
löztessenek el. A’ szembe hullott föveny és por, Ниже], 
tejjel, vagy valami nya'kos fözettel mosatik ki; melly 
nedvek ‘аду а’ szemekbe cseppentetnek`, vagy fecsken 
dôvel a’ külsö szemszeglethe löveltetnek. A’ tört bors-, 
dohány-, vagy paprika- ’s más efféle род-01:11: is hasonló 
bánásmóddal kell eltávoztatni. Azon apróbb testecsek 
рейд, mellyek akärmellyìk szemhéj’ köthártyájára ma 
gánosan ragaszkodtak, a’ szemliéjat elôbh kifordi'tván, 
lapátka vagy ecset’ segedelmével hárítatnak el. 

74. §. A’ köthártyába beható idegen testek, р. о. 
faszälkák, méh- vagy dara'zs-ful-’nkok, a' fogócskával 
legalkalmasabban húzatnak ki. Ha рейд valamelly ide 
gen test a’ tülk-köthártya alá vette magát, ezen här 
губ‘ elôbb gerelylyel hemeytszeni, azufán az idegen tes 
tet csipeszszel kihúzni szükséges. Ercz-darahocskák, 
mellyek а’ szembe erôszakkal sújtatv'án, a' köthzírtyá 
ba hehatottak, vngy lapá‘tkával vagy а’ gerely’ sege 
delmével vetetnek ki. Az iivegtöredékek, mellyek а‘ 
szaru- vagy tülkhiirtyába vették magokat, n’ hályog-ge 
relylyel „это kiásatnak. Más nagyobb idegen testek’ 
elhárításában két f6 szabáiyt szükséges szem elött tar 
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tani: elöször, hogy az idegen test tökéletesen eltávoz-` 
tatván, annak legkisebb paránya se maradjon a’ szem 
ben; másodszor, hogy ежеп bánásmód kellö finomsa'ggal 
és ñgyelemmel vitessék "éghez, nehogy a’ szem' izgmá- 
sa. és sérelme szükség nélkül növeltessék. 

75. §. A’ vegybántó idegen testek., millyenek a' 
hamn, pokolkô, oltott mész , vakolat ’s más elì'élék,leg- 
biztosabbnn olajba vagy fris vajba влагой ’5 а’ szemhéj 
alá bocsátottx ecset’ segedelmével mellôztetnek el. Sem 
т1‚5ет lehetne ártalmasabb, mint eñ‘éle idegen testeket 
vízzel ‘аду ma's_ illyes nedvvel a’ szemböl kimosni; 
mert ежеп nedvek által аж ártékony ällomänyok felol 
vasztatván, még nagyobb izgatzíst szi'ilne'nek. Ma's köny 
nyebb olvadó tárgyak, mint a’ só, czúkor, etetökö ’s a’ 
tb. semmì segélyt sem kl'vánnak elmellöze’sökre; mert 
az azonnal beálló köny-ár által felolvasztatván, a’ kö 
nyekkel egyiitt kiküszöböltetnek. 

76. §. A’ második javallat а’ szemgyuladäs’ gyó 
gyíta'sában, az életmi'íség’ tehetse'gének illô mérséklését, 
és annak olly állapotba helyezését kl'vänja, millyen a’ 
hetegség’ legyözésére kivántatik. E’ czélnak megfelelö 
állapot а’ szemedények’ mérsékesen lmagasl'totl: tehetsé 
gében áll. Ezen mérsékes magasulás némell'y szemgyu 
ladásokhoz önkényt szegödik, úgy, hogy eze" дума 
dások már öniparjoknál fogva eloszlásba törekedvén, 
többnyire minden miive'szì segély nélkl'il meggyógyul 
nak. Elféle szemgyuladások’ folyamata alatt az orvos 
csupa szemlé1ö_ szerepet viselhet. De legtöbb esetekben 
a’ kártékony kimenetelek’ elfordl'tásáre a’ szemedények’ 
tehetségét mi'ívészet által szükse’ges kormányozni. A’ 
szemész tehát a’ szemgyulada'sok’ orvoslásában minden 
kor arm függezsze ñgyelméf, minö az erök’ álladnlma 
mind a’ szemben, mind a’ többi életmüséghen. Mär pe 
dig Iezen betegse'g’ folyamata alatt kíilönbféle szokott 
lenni az erök’ állapotja nem csak a’ betegség’ idôszaká 
ra, hnnem annak különbféle kiterjedésére nézve is. Аж 
kóridôszakban , mint már többször emll'tôk, az edények’ 
tehetse'ge rondfelett kicsapong, és szabályon túl maga 
sulva vagyon: a’ másodikban ellenben’csüggednek az 
erôk, e's :endellenesen lenyomatva vannak. Mìdôn а’ 
lobfolyam nem korlátoltatik egyedül а’ szemekre, ha 
nem a’ többi életmi'íse'gre 15 kiárasztja befolya'sät, аж 
едуе:ете5 erök’ állapotja is hasonlólag különbözik а’ 
szemgyuladás’ idôszaka szerìnt. ` 

77. §. A’ mondottakból következìk, liogy a’ szem 
gyuladás‘ clsô idöszaka'ban, а’ bántódotr életml’í' kárá 
m felingerlett edénytehetséget kellöleg mérsékelni ’s a 
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ыьь szállitani gzükséges. А‘ gyógymód, meuy е’ „а 
h‘oz juttat b‘ennünket, lobellenesnek vagy gyengítönek 
neveztetik. A’ gyógyszerek рейд, mellyek az ede'nyek' 
tehetségét lehatalnu’tni képesek, különbfélék. Némely 
l'yek gyengn’tö hatalmukat egyenest a’ szemen külölik, 
’s azon túl ki nem Iterfesztik; mások ellenben az egész 
edényrendszer’ tehetségét alább szálli’tják, ’s i’gy а‘ 
szemede'nyekre is hatván, ezek’ rendfeletti tehetségét 
mérséklik. Innét a' lobellenes gyógyszerek helybéliek 
re és közönségesekre oszolnak. — 

78. §. A’ közönséges lobellenes gyógyszerek kö 
zött в’ véreresztés valamelly nagyobb vérede'nybôl elsö 
helyet foglal; mert illy móddal az'. egyetemes edény 
rendszernek sajátságos és leghatalmasabb ösztöne vona 
tìk le, és annak kicsapongó tehetse’ge leghatósabban 
gyengitetìk. De bogy a’ közönséges véreresztés’ üdv 
hozó foganata a’ szemedényekre hassen, mindenkor na# 
gyobb mennyiséggel szükséges vért bocsátani; mert a’ 
szemedények a’ vérkerengés’ orszägútján kl'vül, és а’ 
szi'vtöl inessze feküsznek. A’ közönséges véreresztés va 
lamelly nagyobb visz`-ér’ megnyitása által eszközöltetik 
majd a’ Вагон, majd a’ lábon. Javalltatìk рейд az ér 
metsze's vérteljes egymikben, kik súlyos és hamar nö 
vekedö, vagy tetemes lázzal járó szemgyuladäsban szen 
vednek. A’ véreresztés’ szükséges ismétlését a’ helybeli 
bántalom’ állapotja ’s az erök' a'lladalma határozzäk 
meg. Biztos szabályúl szolgálhat e’ részben: hogy an 
nyiszor inte'ztessék közönséges vérbocsátás, a’ hányszor 
ш а’ gyuladás’ hevessége ki'vánja ’s a' beteg’ ereje en; 

edi. _ g 79. §. Az érvágáson kívül az egész ede'nyrend 
szer’ tehetségére nézve fôbb gyengi'tö hatalommal bl’r 
a’ salétrom'; mert ez a’ vér’ s'i’írl'íségét ritkl'tja, a’ ned 
veket hegedékenységökböl kive'tkezteti, ’s az inne’t szii 
lemendö edények’ felingerlödését lecsillapl'tja; sôt ha az 
olvasztäs’ idöperczében vétetik, a’ test’ hevét is dereka 
san mérsékli. Több más e'gvényes -középsók ~is (sa'les 
mediì alcalinî), ’s az érczsókból az édes higany,’méltán 
a' közönséges lobellenes gyńgyszerekhez számi’tatnak; 
részint azér't, hogy a’ nedvek’ hegedékenysé ét, bár'ki 
sebb, de a’ salétroméhoz hasonló hatalomma megtörik; 
ŕészint pedig мёд-1, ‘hogjr a’ nedvpangásokat szétoszlat 
vain , a’ v‘érnek _minden életmůvekben egyen'letes> 31051 
lását eäzközlîk‘, az el'választäsokaï: elôm‘ozdl'tják, és 
minden lììviiiasztz'isokat' ,_ ki‘vált a’_ székl‘etételt Батик; 
Igy történìk‘, flio’gî' à”‘nei1vek> azëletmi'ísfég' fensôbb ré szeiról этикет n, a’ gylxládt‘~l’ész‘felé rnem tolo’ng 

3 ‘Р 



86 — A’ szemgyuladás’ gyógyítása. 
пай olly vhevesen. — A’ lobellenes gyógyszerek' sere 
géhe 4tartoznak továbbá a' hl'ivesl'tö szerek, mellyek a' 
melegséget 's a’ nedvek’ buzgását mérséklik, és az edé 
nyek’ kicsapongó mozdulásait lecsendesl’tik. -- Ide já 
rulnak végre az olaj- e's nyákneml'í gyógyszerek is, 
mellyek egy részröl az ingereket tompl’tják, más rész 
röl p’ feszes rostot gindán'tják, ’s így mind az izgatást, 
mind а’ visszahatäst me'rséklik. AzA olaj- és nyákneml'í 
szerek majd helsôkép használtatnak, majd, hol kivált 
a’ székindl'täs ринга van, alvìzekhen rendeltetnek. — 
Mindezen gyógyszerek a’ nem igen heves szemgyula 
da'sokban, mellyek tetemes la'zmozdulatokkal nem 161‘ 
nak, lelik javallt helyöket. De a’ leghevesehb szem 
Eyuladásokban is igen nagy has/.onnal alkalm‘aztatnak, a használatuk közönséges véreresztésekkel egybekap 
csoltatìk; inert ezen gyógyszerek, fôkép a’ hashajtók, 
okìränyosan használva, a' véreresztések’ többszöri is 
métletét gyakran fölösle gé teszik. ‚ 80. . A’ helyhéli lobellenes szerek között legha 
tósabb a helyhéli vérbocsátás; mert hasonló 'kiürítés 
által a’ vér а’ szemhez közel fekvö edényekböl vonatìk 
le; annak gyengl'tô fo anatát tehát a’ szem közvetetlen 
megérzi. Ezen helybei vérbocsátásnak többféle módjai 
vannak. Legnagyobh mennyise'ggel, és pedig üteres 
vér, a’ halánték-íitér’ megnyitása Юга! ürl'tetik ki ;` melly 
véreresztés’ neme már а’ feledékenység' ärnyába dx'ílvén, 
az újabb так által ismét ‘Идёт `hozatott. Azon tete 
mes c's azonnali enyhülész mellyet az igen súlyos, f6 
kép takáros szemgyuladásòkban, ezen véreresztés' ne 
me nyújtani покой, azt igen ajánlhatóvá tenné, ha 
maga à’ munkatétel sokféle nehézségekkel nem szövet 
Вены‘. 

81. §. A’ helybe'li vérbocsátás ‘отбыл; véres kö 
pölyök ‘Яга! eszközôltetik, mellyeka’ csec'snyújtványok’ 
vagy halántékok' tájára, de még gyakrabban a’ tarkóra 
e's hátra alkalmaztatnak» Igen hasznos gyógyszeri'il 
szolgálnak a’ véres _nadälyok fôkép azon szemgyuladá 
sokban, mellyek huzadalmasb tartäsúak, ésa' f6 ’s sze 
mek felé szokványos vërgyü'lemmel járnak. «- Gyakran 
a’ helybelì vérbocsátás nadályok által eszközöltetik, 
mellyeknagyságok és а‘ gyuladäs’ hevessége szerint, 
különbözö számmal, majd n’ szemi'v’ fölibe és a’ halän 
tékokra, majd a’ fülek möge', és az alsó szemhéjra al 
kalmaztatnak. Söt némellyek azokat az alsófszemhéj' 
köth'árt'yájára, va'gy épen magára a’ szemtekére is fel 
rakják: de nem leghelyesebben; mert illy móddal sok 
szor а‘ sértés' következésében elc’g tetemes ìzgatás kö 
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vetkezik. A' nadályok a’ vért mindeniinnen az alkal 
mazás’ helyére csalogatják; azért eleinte a’ певцы egy 
kevessé tzívolabb szükséges azokat alkalmazni. Cseké 
lyebh szemgynlada'sokban ezen vérbocsáta's maga is ele 
gendö, de а’ súlyosabbakban csak elöbocsátott érvágás 
után leli alkalmas helyét. -- 'Ve'gre a’ helybeli yérbo 
csátás' még egy nemét, t. i. a’ köthártya’ bemetélését 
(szemmetszés, ophthalmoxysis) szůkséges emli'teniink. 
E' czélból а’ dagadt köthártyán vagy gerely’ segedelme' 
vel ismételt metszések ìntéztetnek; ‘аду Т. Scarpa шёл 
а’ szaruha'rtyát környezö daganat ollóval metszetik le. 
Di'csérik ezen munkatételt a’ tülkköthártya’ nagy daganaq 
tával járó szemgyulada'sokban, elörebocsátott közönsé 
ges véreresztések utän: de nem okirányosan; mert ezen 
bánäsmód mellett csak kevés vér ürül ki, az izgatás 
pedig, mellyet okoz, igen nagy. 

82. §. A’helybéli lobellenes gyógyszerekhez a’ mon 
dottakon ШИН még а’ hideg is számi'tatik, melly а’ 
szemre alkalmaztatván, annak hevét elvonja, а’ hely 
heli buzgást azonnal lecsillapítja, ’s az edényeket 651 
szehúzódásra késztetvén, a’ szembe toluló nedveknek 
gátot vet. Azért szokták mondani, hogy a’ hideg а’ 
Ёуи1ай15: visszaverô erôvel mérsékli. A’ hideg legal almasabban eczetes vagy tiszta vi'zbe mártott, hóba 
гад)’ jégbe avatott ruhäk által alkalmaztatik, mellyek 
ìsmételt i'zben a" bántódott szemre rakogattatnak. A’ 
szorgosan úji'tott hideg’ alkalmazata szinte minden 

yuladások’ kezdetén javalltatik; de módnélkül so Èá folytattatván, könnyen árthat, szerencsétlen kime 
neteleket idézvén elö. Javalltatnak a’ hideg borogatá 
sok a’ szemböl eltávoztatott idegen testek uta’n is; mert 
az izgatást enyhl’teni, és a’ gyuladás‘ kifejlôdését 0110г 
di'tani képesek. ' 

83. §. A’ helybeli lohellenes gyógyszerekhez tar 
toznak végre a’ lágyx'tó és nyákos szerck is, mellyek 
kivált langyan alkalmazva, a’ fa'jást enyhl'tik, ’s a’ ré 
szek’ feszes minôségét gindári'tják. E’ czélra la'gyi’tó 
növényvirágok, flivek és gyökerek használtatnak,mely- 
lyek forrázat- ‘аду fôzetképen, a’ szemekbe cseppenkint 
eresztetnek, vagy azokra borogata'sképen alkalmaztat 
nak. Az emll’tett állományokból vl'zzel уеду téjjel ké 
идеи kásaborogatmányok is használtatnak, annyival 
ìnkábh, mert a’ meleget tovább tart'ák, ’s azért nem „еще; olly gyakran úji'tatniok. N’agy ln’rben voltak 
egykor а’ téjböl , kenyérbélbôl, alma'kból e's sáfränyhól 
készített kásaborogatmányok, ’s а’ kôzne'pnél még ma 
is nem kis becsben tnrtatnak. A’ lágyító» szerek а‘ hi 
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deg’ alkàlmazata után javalltatnak kórpolczhoz köz‘eh’tö, 
vagy az elsô idöszak’ vége felé sietö szemgyuladások 
ban. ` . ` 

84. §. Az eddig felhordott gyógyszereken kfviil а? 
szemgyuladás’ elsö idôszakában czélirányos életkormány 
is kívántatìk; mert hacsak a’ lobellenes gyógymód ezen 
részröl is kellöleg nem támogattatik , az orvos' minden 
ìgyekezete siker nélkül maradand. Foglalatja ezen lob 
ellcnes életkormány’nak abban áll, hogy mindazon ha 
talmak kikerl'iltessenek és elmellôztessenek, mellyek а 
kár az egész életmüségre, akár а’ szemekre izgatólag _' 
munkálńdnak. Az életrend tehát vékony, osekély és 
növe'nyneml'i, az ital vi'zneml'i, hůvesl'tò' és savanyús le 
gyen; a’ Alîelt‘egde‘téltîrts’ztagnâlggg’fëe é’s hii‘t'est’lîîveg'ö kör nyezze. е с е е 5 а es eves vagy épen semmi mozgása is, a’ lobel’lenes életkormänyhoz 
tartozik. Ezek mellett а’ szemek’ legnagyobb nyugalma 
szlüksége„elannyiral, ho’gy még_ a’ xllnzísik,"talfín egéez; 
seîes 'sz’em , gyakorlë’lsa’ls lmegtlltaesek. ,A vllagossaï be atasat a szemek erzekenysé ehez аду kell alka - 
mazni, hogy az a’ szemeknek leg evesebb kellemetlen 
séget se okozzon. 

85. §. Azonban a’ dolog maga штаба, hogy a’ 
szemgyuladás‘ elsôìdöszaki îyógyx'tását nem elég a’ gyn ladás’ fokához alkalmazni, anem annak természetét és 

szövîmxtênyeit liës m’ìlncänkgr a'illlïiu‘snzemiigy alatt sziìik‘îe es ar am. nne gv ’u onnemu szemgyu a а ЁоКЬап а‘ 10Ъе11епе5 készület sokkal Ikisebb mértékben 
kivántatik, mint a’ gyulasztókban. Azonkl’vül az élet 
mús’égben lappangóv kórszúnynalx már а’ gyuladás’ kez deten alkalmas zereket szukseges ellene szegezm. De 
arra 15 gondja legyen azz orvosnak, ho'gy e’ vé'gre oly 
lyan szereket ne rendeljen, mellyek а дуъ}1ада5: have 
sebbé tehetnék. - На а’ 5жетдуп1ада5 akar nz életmů 

‹56д’, akár a’ szemek’ bajával szöveményben áll, meg 
kell vizsgálni, valljon kell-e, 65 mi módon, a’ gyógy 
tervet ezen tekintetböl módosl'tani. Sokszor а’ szöve 
ményes szemgyuladásokban a’ ,lobellenes késziilettel ki 
sebb mértc’kben kell élni. Igy van а’ dolog’ ìdeges 
nyavalyákban szenvedô, ‘аду аж е ész életnn'íség’gyen 
geségében sínlödô egymiknél, ki hatósb lobellenes 
gyógymódot tetemes kär nélki'íl el nem szenvednek‘. y 

86. §. A' szemgyuladás’ második idö‘szakában az 
edények’ tehetsége а’ szabályszerintes mérték a'latt le 
nyomulva lankad: azért hogy óhajtott eloszlás követ 
kezzék, ollyan gyógyeszközök kl'vántatnak, mellyeknél 
Iogva az edények kellemesen ösztönöztetvén, a’ nedv 



A' szemgyuladás' gyógyítása. 39 

pangások szétoszoljanak. Azonban az ösztönlö szerek’ 
zajosb használata könnyen az elsö kóridöszakct idéz 
hetné vissza; azért a’gyengl'tö készülettöl az orvos nagy 
vígyázattal távozzék el. Ha tehát a’ gynlasztó szem 

yuladásban а’ másodidôszak’ kezdetével a’ lázas há äorgások még egészen le nem csendesültek, a’ nyákos 
fözetek’ használását, mellyek egyszersmind táplálnak 
is, és az erôket fentartják, folytatni kell. Késöbben, 
midön nyìlvános gyengeség mutatkozik (mi leginkább 
akker történik meg, midôn а’ gyuladás’ elsö idöszaka 
alatt bô éryágások intéztettek), а’ tengfolyamot elôse 
gítô szerek szükségesek, millyen a’ kálmos, a’ kinahéj, 
Hoffman’ cseppjei ’s t. e. De ezen gyógyszerek’ Вахтё 
latában az'elöhozott годами)‘: mindenkor szemmel kell 
tartani, nehogy kicsapongó e's kelletinél erösb vissza 
hatások indítassanak. 

87. §. A’ különnemü szemgyulada'sok’ gyógyi'tásá 
ban, mindjárt а’ másodidöszak’ kezdetén, az egyetemes 
kórszúny ellen szu`.séges alkalmas szereketrendelni; 
mert hacsak ez nem javi’tatik, a’ szemgyuladás szeren 
csésen meg nem gyógyl'tathatik. Jegyzésre méltó pe 
МВ, hogy а’ -betegek ezen idöszakban akárminö na 
gyobb ösztönnel mankälódó gyógyszereket is ártalom 
nélkül szoktak nlegbírni. Mindazáltal azt javnllja a’ 
józan ész , hogy ezen idöszakhan eleinte csak enyhébb 
munkálatú szerek, és kis adagokban rendeltessenek , ki 
viílt ha az életml'isëghen még' lázas mozdulatok гарни 
taltatnak. Az erösebb szereket csak a’ szemgyuladás' 
késöbbi folyamata alatt -lehet bátorsäggal és hevesebb 
visszahatás’ félelme n'élkül nlkalmazni. " 

88. 5. А’ helybeli szerekhez,„mellyek a’ második 
idôszakba lépett szemgyuladás’ eloszlását eszközlik, а’ 
száraz he’v’ alkalmazata tartozik, melly az edények’ te 
hetségét mérsékesen felösztönli, a' lankadó vérkerengést 

' felélesztì, ’s a’ vörösséget a’ többi kórjelekkel egyiitt 
szétoszlatja. A’ száraz hév vagy felmelegi'tett szemkr'i 
tények’, “аду illatos pärnácskák’ ismételt felraka'sa ál 
tal alkalmaztathatik. A’ Szemkötények négyszeri'íen баш 
szehajtott kendervászonból yállanak; a’ párnácskák pedig 
hasonlóke'p vászonból készi'tett tömlŕik, mellyek 8211116 
kony olajjal terhes fl'ivek’ ’s virägok’ poraival megtöl 
tettek. — Javallva van a’ száraz hév legìnkább а’ kü 
lönnemu" szemgyuladásokban, minekutána a’ szem’ ér 
zékenységének nagyobb foka mérsékelve vagyon. Mint 
hogy pedig a’ melegi'tett szemkötények enyhébben iz 
gatnak, mint az illatos pärmicska'k: azért közönségesen 
атакой’ használatát bocsátjuk elöre, és csak akker 
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megyíink emezekre által, midön az elöhbiektöl többé 
semmi sìkert sem tapnsztalunk. Az illatos párna'cskák 
hoz jobbadzín káfor is adatik; söt néha a’ Szemköté 
nyek is, minekutána felmelcgl'tettek volna, káforral 
me dörzsöltetnek. Ezen hozzáadomány által а’ mondott 
esz özök tetemesb izgató eröre knpnak, azért alkalma 
zatuk csak ott igérend Нашим, hol a’ szem’ edényeiben 
nagyobb tompaságot lehet feltènni. 

89. §. A’ mäsodik gyógyszer, mellyet könnyen 
mindenek közt legfôbhnek lehet tartani, a’ szemgyula 
das’ mzísodik idôszakzíban, a’ mákony, melly az edé 
nyck’ tehetségét a’ legkellemesb módon ébresztgeti, az 
azokban összetoruló nedveket szétveri, és az érzékeny 
ség' kicsapongásait mérsékli. De állományában ritkán 
szoktuk a' szemgyuladásokban használni a’ mákonyt, 
hanem közönse'gesen annak egyszen'i festvényét, ‘аду 
Sydenhaln' ln’g mákonyát rendeljük, melly utóbhi a' 
hozzáadott sáfrán e’s boros fahéjvíztöl erôsehh munká 
lattal bn'r, mint az egyszcrl'i> nxákonyfestvény. Ezen 
mákony-készl'tmények tóbhnyìre szemvizekhez vegyítve 
használtatnak, ritkább esetekben n’ szemre ccset' sege 
delme'vel alkalmaztatnak. Javalltatik a’ mákony’ hasz 
nálata szinte minden szemgyuladásokbnn, mellycknek 
nugyobh hevessége mzír megtöretett; Щи“: ha a' bán 
tódott szemekben egyszersmind nagyobb indulékonyszíg 
tapnsztallatik. De а’ tiszta ma’konyfestvényt, vagy Sy 
denham’ hl'g mákonyát, csak azon szemgyuladások szen 
vedìk meg, mellyek idült folyamutot kezdenek felven 

90. 5. Jeles gyógyszer továbhá а‘ szemgyuladá 
sok’ másodidôsznka'ban az ólom, melly a’ kicsapongó 
érzékenységct csendesl'tî, az edényeket összehúzódásra 
serkenti, a’ vér’ hôvebb gyiileményének gtltot ejt, e's 
az elválasztásokat korla'to‘ljn. Az ólom’ készítményeì 
ból az (Ноги-ест: (acetum lithargyri), (Пот-‘она: (ex-y 
Iraçtnm saturni), és (Пот-список‘ (saccharum saturni) 
használtntnak; melly készi'tmények majd szemvizekben , 
majd egyéb szerekkel elegyl'tve rendeltetnek. Ezen 
gyógyszerek legtöbb szemgyuladásokban javalltatnak, 
minekutńna nzok' nagyobb hevessége lobellenes készii 
let által clhán'tatott; de legnagyobh sikert mutatnak 
топ szemgyuladásokhan, mellyek nagyobb érzékeny 
séggel vannak párosulva, ’s árongó elválasztásokra mu 
tatnak hajlamot. Nemkiilönben hasznosok a’ szemgyu 
lada'sokban más fanyar szerek is, millyenek: a’ kénsa 
vas horgag (sulfas zinci), kénsavas rézag (sulfas cupri), 
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a' szemkô (lapis divinus), a' rágó sósavas higag (mu 
rias hydrarg. corrosivus) ’s több effélék. 

` 91. §. A’ szemgyuladäs’ másodidöszakában {сдать 
tos. gyógyszerekhez tartoznak végre az elvezetök, mely 
lyek ha a’ szemtöl távol alkalmaztatnak, ellenmi'ívelö 
izgatást és nedv-elvonást hoznak elö, ’s l'gy a’ gyula 
dást‘enyhl’tik. На рейд а’ szem’ közele'ben használtat 
nak,"az izgatásban, Inellyel munkálódnak, a’ szemet is 
részeltetik, ’s i'gy ennek edényeit ösztönölvén, а’ má 
sodik kóridöszakban lélezô szemgyuladás' eloszlása't e'ló' 
mozdi'tja'k. Elvezetö foganattal рейд következö 'szerek 
hl’rnak, lígymint: а’ hólyaghúzók, mellyek а’ fül mögé‘, 
a' tarkóra, vagy a’ la'bszárakra alkalmaztatnak; a’ mus 
tárkovász‘.(sinapismus), melly ugyan a’ tarkóra, láb 
szárakra, va y a’ karokra rendelçetik; továbbá а’ kuta 
csok (fonticu i), mellyek többnyire a’ karokon készítet 
nek; a’ horoszlányhéj (cortex mezerei), melly hasonló-" 
lag a’ karokra alkalmaztatik; Authenrieth’ dárdanyos ir 
ja (ungventum antimoniale Authenriethii), melly a' 
csecsnyújtványok’ tájára vagy a’ tarkóra kenetik; és 
végre az izgató lábvizek. A’ hólyaghuzók, mustárko-f 
vász és lábvizek szinte minden szemgyuladásokban, 
lnellyekben a’ f6 felé nagyobb nedvgyülem mulatkozik, 
más gyógyszerek mellett segi't-öleg has'ználtatnak. А’ 

’ többi elvezetô szerek рейд, mellyek hatósahban mun-‘ 
kálódnak, csak ott alkalmaztatnak sikerrel, hol a’ szem 
gyuladäs igen megátalkodott, és idült pzílyät követ. 

92. 5. Valamint az elsö, úgy a’ második idöszak 
ban is a’ czélirányos életkormány hathatós istápa a’ 
szemgyuladás’ gyógynlásának. Ezen kóridöszakban az 
izgató hatalmak’ licfolyäsát mind a’ szemekre, mind а’ 
többi életml'íse’gre ismét fel kell szabadi'tani, de m‘érsé 
kelvees az érzé‘kenység’ jelen fokähoz alkalnmzva. En 
nél fogva tzíplálóbb, de nem nagyo‘n izgató étrend ren 

l deltessék, а’ test mérsékesen gyakoroltassék. A’ `fe'ny’ 
behátását sem sziikséges már annyira korlátolni, mint 
av. elsô idö’szakban; azonhan a’ szem’ tartósb gyakorlá 
sát még meg nem kell cngedni. — Egyébiránt az élet 
kormänyban nem csak a’ betegség' Тока‘: és természetét 
kellsinórmértékiil venni, hanem a’ szokz-ísnak is meg 
kell engedni а’ maga где“. Innét van, hogy az élet 
kormziny ezen idôszakban kíilò'nbféle módosi'tásoknak 
van alaivelve. › 

93. §. Ha az eddig elò’adott gyógymódnál fogva» ~ 
a’ szemgyuladás el lnem oszolván, valami más kimene 
telnek indul, ez ellen szükséges czélirányos szereket 
fordl'tani. На fehát а’ szemgyulada’s genyedésnekveszi 
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ůtját, 65 а’ ta'lyog’ képlóde'se а’ tülkhärtyán, szemhéja 
kon, könytömlôben vagy könymirìgyben mutatja ma 
дан, a’ tälyogot elöbb la'gyl'tó szerekkel megérlelni, az 
utän adandó alkalommal megn'yitni szükséges. Ke'söb 
ben, lha a’ genyedés вы: minöségére nézve, akár e 
gyéb tekintetböl Inem úgy mutatkozik, mint kivántat 
nék, а’ 16ду116 szereket ugyan egész a’ fekély’ behe 
gede’se'ig kell folytatni, hanem а’ fekélyre egyszersmind 
oszlató l’rt (ungventum digestivum), mäkonyfestve'nyt 
(tinctura opìi), vagy Sydenham’ hl'g ma'konyát is (lau 
danum liquid. Sydenhami) szükséges alkalmazni. Ha pe 
dig a' genyedés a’ köt- vagy szarvhärtyán pattanäsokat 
képez, akkor eleinte fanyar, lágyító szerek szüksége 
sek, millyen a’ rägó higany, birsalma-mag, nyákkal 
vegyx'tve; hogy a’pattanások’ további kifejlödésének да: 
ejtessék. Ha pedig a.’ pattanások felfakadvän mzír 16156 
lyekké vältak, szárító 65 hegesztô szerek ki'va'ntatnak, 
millyen a’ szemkô, a’ fehér gálicz (vìtriolum zinci) ’s a’ 
tb. Ha a’ fekélyek tisztátalanok, azokra mákonyfest 
vény ecsettel alkalmaztassék. --- A’ genyedés’ azon ne 
mében, melly bô genyke'pi'í takony’ elválasztásával kü 
lekezik, lägyi’tó és tiszn’tó szerek, enyhe fanyarokkal 
párosi'tva javalltatnak; azért az (Лот-некий szerek, а’ 
fehér 65 kék ga'licz, a’ szemkô, Ia’gyító forra’zatokban 
‘аду 1`6же:е1‹1›еп felolvasztva, sikerrel alkalmaztatnak. 
-- Belsö gyógyszerekre а’ депуед65' folyamata alatt 
sokszor e'pen nincsen szükség; mindazáltal hol a' teng’- 
élet' lankada'sa vagy аж erök’ csüggedése tapasztaltatik, 
ezen rendellenes állapot’ javítása'ra 65 gyógyítäsára czél 
zó belsö gyógyszerek is ki'vántatnak. 

94. §. Midôn keményedés kezd képlôdni, 65 еп 
nek oka talän а’ fanyar szerek’ helytelen alkalmazatá 
han rejtezik, mindenek elôtt ezen szereket kell félre 
tenni, 65 aztán mint а’ dolog kíva'nja, lfígyi'tó vagy el 
oszlató gyógyszereket jobbadän ka'saalakban alkalmazni. 
- A’ kiizzndás ,ellen , midön а’ gyulada's már vége felé 
ballag, eloszlató, kiváltképen pedig higanynemll sze 
rek mind külsö- mind belsöképen kiva'ntatnak. De аж 
orbánczos szemhéjlobban а’ kìizzadást nem kell bánta 
ni; mert ez ältal oszlìk el аж emll'tett gyuladás, 65 ab 
ból semmì rosz sem következik. -- Hol tartva’n meg a’ 
lobfolyam, összenövés jelenkezik, hogy annak további 
kiterjedése gátoltassék, leginkább az ôsszenövô l'e'szek’_ 
kölcsönérůletét akadályozni, és a’ fölevôdött fölület’ be 
hegedését elômozdítani szükséges. -- A’ túltengésnek a’ 
szemgyuladás’ vége felé sokszor mákonyfestvény 65 ete 
tôszerek’ alkalmazása szerencsésen útját veszi, söt azt 
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egészen, is elpuszti'tja. —- А’ kezdödö. vìzeny’ kifejìését 
legbátorsa'gosabban el lehet ford1’_tani, ha a'felszl'vó edé- 
nyek' felösztönlésére а’ szemekre száraz hév alkalmaz 
tatik, a’ gindári'tó és lágyító szerek’ alkalmazata félre 
téteiik. 

95. §. Az üszök ellen а’ szenvedö rész’ bemetélé 
se és az ösztönlö szerek’ használata nyújt ~segedelmet. 
Mert az üszökben a' véredények' szerfelett tele lévén 
nedvekkel, azok’ rezgései’ fele'bresztése're, mindenek е 
lött cze'lira'nyos véreresztés kivántatìk. Azért a’ 11111116 
dott részt késcsével "аду gerelylyel bemetäélni‘,és az 652 
szetorult vérnek egy részét levonni szükséges. Azután 
az edényeket mindjzírt ösztönleni kell, hogy azok’ szen- 
dergö tehetsége felébredjen. Innét az izgató és a’ ré'l 
szek’ megromlásänak ellentálló szerek’ mind külsö, 
mind helsö használata szükse'ges. Illyenek ya’ káfor, 
különbfe’le lélek, kinahéj és az ásványsavak. Ugyane 
zen szereket, de nagyobb adagban kell folytfatnì высок 
15, midôu az íiszök már fenébe mene által; mert egye 
dül ezek képesek az egyetemes edényrendszer’ és az é 
letnu'i'ség’ élettehetségét felébreszteni, hoggr а’ továhb 
harapódzó fenének újolag gerjesztett gynladás által óhaj 
tott határ ejtessék. 

96. §. A’ harmadik javallat a’ szemgyuladiís’ зуб 
gyi'ta'sában a’ lábadäs’ idöszaka’ kellô ápoläsát 1111’ 
gyazza. Elenye’szvén t. i. a’ szem yulada's’ kórjelei, a’ 
szem’ egészsége még nem áll be tö életesen, és a’ szem’ 
nngyobb érzékenyse’ge még különbféle ìdeig fenmarad. 
Meddid tehát а’ szem’ érzékenysége' magasult állapotjas 
könnyu" könyezés, és néha а’ láttehetség’ gyengesége 
tart, addig arra szükse'ges legföbb gondot fordítanir 
hogy a’ szem’ tökéletes helyreálll'tását semmi se gátol 
hassa. Innét a' lábadás’ helyes ápolása mindazon dol 
gok’ szorgos elmellözését ki'vánja, mellyek а’ még él' 
zékenyebb szemnek terhére lehetnének, és ezt szerfelett 
izgatván, kórismétletre adnának alkalmat. Mindazon 
okokat tehát, mellyek az alig legyözött szemgyllladäit 
6161.62.51., minden 111611011 kerülni keu. A’ август) 
vila'gossäg’ hehatäsa’tól i-s, és a’ szemek’ erötetésétöl, 
kivált sötétes helyeken vagy gyertyavilág mellett, szor- _ 
galmasan tartózkodni kell. A’ test’ rendki'vül наду 
mozgásai, ¿S HZ erök’ hevesebb gyakorlásai is ártalma 
sok a’ la'badás’ idöszaka'ban; dea’ sétálás, kivált ár 
“yaS kertekben, csendes és tiszta idöben, а’ szemeket 
kÉuemeSefl 15511111- Artalmasok továbbá az ész’ és ked‘ 
vely’ “10S Vhälwrga'sai , a’ -tìs'ztátalan vagy Szeles leve 
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gö’ befolyása, az izgató, illatos eledelekkel e's léles ré 
szegt’tö italokkal kivált mértéket nem esmérô éle’s. 

II. А’ gyulasztó szemgyulada's, 
e's annals ulalmz‘. 

97. §. A’ gyulasztó szemgyulnda’s mindenkor és 
mindem'itt kitůnô lobos bélyeggel jelelkezik, és szeren 
csés eloszlására lobellenes gyógymódot kíván. Széke 
a’ gyulasztó szemgyuladäsnak különbféle szokott lenni; 
тег: csak ritkán olly nagy ezen betegség’ kiterjede’se, 
hogy az egész szemtekét és minden ahhoz tartozó része 
ket egyszerre támadná meg. Valamint pedìg különbfé 
lék a’ részek, mellyekben а’ gyuladás fe'szkül, úgy 
a’ kórjelekben is ладу kíilönbség tapasztaltatik, el 
annyira, hogy a' gyulasztó szemgyuladás nem egy, ha 
nem többféle alakokban mutatkozìk. Azonban nemcsak 
a’ kórjelek’ különbsége miatt kell a’ gyulasztó szemgyu 
ladás’ többféle nlakait megkülönböztetnünk; hanem az 
ért is, mert különbözö lobalakok a’ szemet különbféle 
veszedelembe is ноша": dönteni, ’s némelly szemrészek 
nemesehbek és a’ tiszta látásra a’ többieknél szííksége 
sebbek. Söt minthogy a’ részek’ különbféle gyárata és 
helyzete nem egyenlöleg engedi a’ lobellenes gyógysze 
rek’ alkalmazás-módját, és némelly részek’ gyuladásai 
hizonyos kimenetelekre inkább hajlanak: kitetszik, hogy 
a’ìgynlasztó szemgyuladäs’ különbféle alakaiban а’ gyó 
gyŕtást különbfélekép szükséges m'ódosítani. lnnét ön 
kényt következik , mi nagyon sziikség a’ gyulasztó szem 
gynladás’ alakairól egyenkint értekeznünk. Азов gyn 
lasztó szemgyuladás’ alakai pedig, mellyek az orvosi 
äyakorkodásban elöfordulnak, imìtt következnek: szem éjlob , a'rpaszem , szemzuglob, könymirigylob , szemlob, 
kötlob, szivárványlob, szarulob, toklob, érhártyalob, 
íiveghártyalob és idegreczelob, 

Gyulasztó szemhéjlob. 
(Blepharitis phlegmonosa.) 

98. _5. Ezen gyuladás a’ szemhéjak’ állományában 
fészkiil, azok’ egész területe szerint. Kezdete vörös 
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séggel és daganattal nyilatkozik, mellyek a’ szenvedö 
szenlhéj’ szélétöl hamar továbh terjedvén , az egész 
szempillät elfoglal'ák: de a’ szemgödör’ sze'le’n túl soha sem terjengnek. A’ vörösség igen nagy és világos, a’ 
dagauat pedig érzékeny, kemény és olly nagy, hogy a’ 
szemhéj’ mînden mozgását akadályozza. A’ bántódott 
rész’ melegsóge annyira magasúl, hogy nem csak a' be. 
tegtöl, de az orvostól is éreztetik. A’ szemhéjat azon 
föliil kegyetlen szúró és égetö flíjdalom 1ер1 meg, melly 
a’ szemhéj’ legkisehb mozdulatára, vagy kivált a’ tapin 
tásra, még inkáhb felháborodik. A’ -Meibom’ nyáka ’s 
a’ könyek eleinte nagyobb mértékben választatnak el, 
de rövid idö mulva egészen elnyomatnak; innét van, 
hogy a' >betegség’ folyamata aiatt az orr-üregben, a’ hän 
tódott félen, kedvetlen szárazsa’g támad; mi gyakran a’ 
fa'jdalmak' felháborodásával és szikralátással párosult 
tiisszentésekre ád alkalmat. Ezen helybéli kórjelekhez 
töbhnyire loblázra mutató tünetek is szövetkeznek. 

99. §. Az ekkint kifejlett szemhéjlob néha elosz 
lik, lassankint annak minden kórjelei elenyészvén; mi. 
ha nem történìk, többnyire genyedés áll be. A' genye 
dés’ folyama állhatatlan lökö fájással, a’ daganat' na 
gynbhulásával, а’ vôrösség’ nagyobb tömöttségêvel és 
gyakrabban' visszatérô borzalmakkal nyilatkozìk. Az 
elválasztzísok is majd ismét megjelennek, és рейд sok 
kal nagyobb mennyise’ggel, mint az egészse'ges állapot 
ban. A' daganat’ еду része egy tompa kúpképíí 0511125 
csá cmelkedik, mellynek teteje megsár ul, és a’ ke’mlö 
ujjak vil-figos hullämzást- tapintanak. z ekkint képlö 
dött tályog önkényt vagy ml'ileges úton megnyílván, 
a’ geny kifoly, 's'a' genyedés még egynehány napig e1 
tart. Végre a’ feke’ly' talaja fölebb és fölebb emelke 
dik, világos vörös szi’nt ölt, ’s ha а’ sarjadzás rende 
sen divatlik, a’ heghely megkészül. Némelly ritkább 
esetekben a’ szemhe'jlob még más kimenetelbe is, t. i. 
üszökbe végzôdik. Ennek beállásakor a’ fäjdalmak rög 
tön elmúlnak, a’ hántódott szemhéj’ némelly részein fe 
ketés kék szi’n mntatkozik, mellyek egyszersmind ellá~ 
gyulv'a és peshedve tapasztaltatnak. 

100. §. Ezen gyulndásra а’ felsö szempilla nagyohb 
készséggel bír az alsónál; mei-t amannak területe sok 
kal nagyobb és tágasahb; tehát а’ támasztó okok’ beha 
tásának is nagyobh fölületet enged. A’ szemhéjlob’ tá 
masztó okaihoz pedig tartoznak: а’ szemhéjak’ meghů 
tése, midön р. o. ezen részek közvetlen hideg léghuzam’ 
eröszakos behatásának kitétetuek; a’ külsértések, mely 
lyek legìnkább a’ szemhéjakat érik. De a’ me'h- 65 da 

u 
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rázs-csípések is elöhozhatják ezen gyuladást, ha a' fu 
lánk azonnal el nem mellöztetìk. Végre a’ szemteke’ 
minden sulyosabb gyuladásához а’ szemhéjlob, mint ro 
konszenves bai szegödni szokott. _ 101. §. ` szemhéjlob’ jóslata kíilönbféle szokott 
lenni. Nagy hilletöséggel reményljük аж óllajtott elosz 
lást, ha valamelly, folytonossa’got sértô, ‘аду törödést, 
véi'ömleget okozó eröszakos ok elöre nem járt; ha a’ 
nyavalya kisebb fokbanfordul elö, 65 ha idején 05156 
nyos orvoslás használtatott. A’ rokonszenves szemhéj 
lob is, melly a’ szemteke’ gyuladäsnihoz csatlódik , csak. 
alig szokott más kimenetelbe, mint eloszlásba végzödni. 
Ellenben ha. a’ beteäre erömůves, kìvált erôszakosb okok hatottak, ha sú yosabb a’ gyuladás ’s еду 1де1д 
magára hagyatott, a’ szemhéjlob közönségesen депуе 
désnek'veszi útját. Mi ha megtörtént, ’s a’ tályog ma 
да idejében meg nem путаю“, a’ köztakarók’ vissza 
maradó gindársága miatt könnyen szemhéjiszam (pha 
langosis) következik. Ha pedig a’ genyedés’ folyama 
kellöleg vezettetik, ha talán az elörejárt eröszak okoz 
ta idomtalanságot kiveszszük, а’ baj szerencsésen meg 
gyógyul, mert egy kis heghelyen kívül csak alig szo ott maga után valami roszat hátrahagyni. De ha a' 
genyedés’ folyama, а’ beteg’ gyenge testalkotmánya, 
так orvoslás, vagy gyengl'tö okok’ behatása miatt a 
kár mennyiségére nézve szabályon túl balad, akár mi 
nöségére nézve hibázik, 'ezen betegségböl különbféle 
utóbajok származhatnak. Illyenek: a’ gyógyx'thatatlan 
könyhullás, a’ könypontok’ és csatornák’ összenövése 
miatt; beszegély (enti-opium )‚ а’ pillaporczok’ megemész 
tödéséböl; továbbá kiszegély (ectropiu|n).és nyúlszem 
(lagophth'almus), a’ köztakarók’ veszte miatt. -- Mind 
azon szemhibák, mellyek а’ köztakarók’ vesztéböl ve 
szik eredetöket, iiszök által 15 elôhozathatnak. E_zen 
szerencsétlen végzödés pedig akkor szokott beállani , mi 
dön a’ gyuladás igen heves, gyógyl'tására. czélellenes 
ösztönlö szerek használtatnak, vagy a’ robarok’ csi'pése 
után a’ fulánk azonnal el nem távoztatott. 

102. §. A’ szemhéjlob’ gyógyításában mìndenek 
elött a’ támasztó okokat kell tekintetbe venni,- mellye 
ket, ha tart talán még behatásuk, azonnal el kell tá 
voztatni. Ennélfogva tehát a’ méh- vagy darázs-fulánk 
fogócskával mellôztessék el, a’ sértô eszközök pedig 
vagy ezek’ töredékei, a’_n1ár elöadott módon 15701155 
sanak el. Ha seb is van jelen, azt is a’ maga módja 
szerint orvosolnì szükséges. Ezek megle'vén a’ gyula das’ fokához alkalmazott lobellenes ke’szület ’ln'vántatiln 



Gyulasztó szemhéjlob. ,., 47 

Ha tehát a' gynladás csupa helybeli bajt képez, annak 
eloszlatására lobellenes életkormäny, szorgosan `ismételt 
'hideg borogatások és nadályok által eszközvlött véreresz 
tés elegendôk. De ha a’ yuladáshoz, mint sokszor 
megtörténik, lobläz is társu , akkor minekelötte hely 
bélì` véreresztés intéztetnék, a’ láz’ hevességét 611163115 
sal, sónemi’í hashajtókkal és lágyító szerekkel szüksé 
ges enyhi'teni. — 

103. §. Ha а’ mondott szerek’ egynehány‘napokî 
folytatott használata után а’ gyuladás nem enyhül, a’ 
genyedést, mellyre illyenkor а’ természet törekszìk, 
épen nem kell akadályozni. Söt félrelévén a’ hideg bo 
rogatásokat, а’ természet’ iparját- lágyi'tó borogata'sok és 
kásaborogatmányok által, hacsak ez utóbbiak’ slílya ter 
hes nem leend, sziikséges elömozdítani.V Ha ezen 1161165 
mód mellett a’ genyedés valósággal beáll, ’s a' tályog 
közvetlen a’ köztakarók alatt létezvén, kellöleg 111111111“ 
zik, a’ felsö szemhe’jon a’ tályog' megnyitását bátorsá 
gosen a’ természetre lehet bag ni. De ha a’ tályog a’ 
szem’ zárìzma alatt ke'plödött, а mindjárt a’ felsö szem 
héjon volna is, ’s a’ hullámzás csak homályosan érezte 
tik, annak megnyitását mindenkor gerelylyel szükséges 
eszközlenì; különben szemhéjiszam vagy öblös fekélyek 
keletkeznek. Ugyan az öblös fekélyek’ elfordítása vé~ 
gett az alsó szemhéjon képlôdött akár fölüleges, akár 
mélyebb tályogokat magokra-ha'gyni soha sem tanácsos. 
A’szemhéjak‘ tályogait akkint szoktuk megnyitni, hogy 
a’ daganat’ legcsúcsosabb részébe a’ gerelyt a’ szemza'r 
ìzom’ rostjai’ járása szerìnt beszúrván, azzal elég mély 
és elég täg nyiläst készítünk. 

104. §. Megnyílván а’ ta'lyog,’s` kiiiríilvén a’geny, 
a’ daganat lelohad, "s a’ fájdalmak közönségesen egé 
szen megszi'ínnek. Ha ma’ra’ geny’ minösége а’ genye 
dés folyam’ jó indulatúságára mutat, ’s az életmr'íség 
elég erövel bi'r, semmibelsô gyógyszerre nincsen szük 
ség; csak az életkormányt kell kevesebbé korlátolni, 
mint azelött. Külsökép а’ lágyl'tó szerek’ alkalmazatát, 
egész a' fekély’ begyógynlásáig’s a’ heghely’ képlödéséig 
folytatnì kell. Ha pedig a’ genyedés árongó vagy rosz 
indulatú volna, akkor a’ tengfolyam’ felösztönlésére 
mindazon okokat eltávoztatni , mellyek a’ genyedés' rom 
lását eszközlik, táplálóbb étrendet engedni, 561 ha a' 
dolog úgy ki'vánná, а’ visszapótló folyamot elôsegi’tö 
gyógyszereket is rendelnì lenne szükse’ges. A' fekély 
be, ezen környülmények közt, oszlató i’rba, egyszen'í 
vagy összetett mákonyfestvénybe avatott tépetet kell al~ 
kalmazni. Ha öblös fekélyek mutatkoznak, azokat e 
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lébb sajtolt szivacscsal vagy késsel kita’gítani, azután 
nyílt fekélyek gyanánt orvosolni szükséges. 

105. §. Ha a’ szemhéjlob üszökbe ve'gzôdött, a’ 
szemhéjat harántos és elég mély va’gásokkal hemetélni 
sziikséges. A’ mint aztán megszl'int a’ vérfolyás, fel 
élesztö szerek kívántatnak. E’ czélból helybelikép kö 
zönségesen kínaforrázat használtatik borogata'sképen , ’s 
n’ hántódott rész többször napjában káforos nyákkal be 
kenetik. Belsökép ösztönlö szerek nyiíjtatnak, ásvá 
nyos savakkal elegyítve. Ha talán a’ gyul`adt rész fe 
nébe menne által, a’ fenés kórszúny’elhárítására belsö 
kép ugyan a’ most említett szerek kivántatnának; de 
külsókép tömény-’s kl'nahéj-fözetet ‘аду kñlönbféle illatos 
növények’ horos forrázatait, hozzáadott káforral és ás 
ványsavakkal kellene alkalmazni. 

Gyulasvztó árpaszem. 
(Hordeolum phlegmonosum.) 

106. §. Ãrpaszem alatt a’ szemhéjszélektôl nem 
messze elôforduló, többnyire egyik vagy másik Meibom’ 
mirigye't megtämadó, ’s kis gyuladós, jobbada’n» magá 
nyos kilist képezô gyuladás értetik. Kezdete ezen baj 
nak a’ szemhéjszél’ kellemetlen feszülés’és vìszketés’ér 
zelmével nyìlatkozik; a' szemhéjszél egyszersmind meg 
dagad ’s megvörösíil; de a’ vörösség egy helyen szìnte 
középpontulni és tömöttebb alakot ölteni látszik, hol a’ 
daganat is keményebb és nagyobb. A’ többi mirigyek’ 
rokonszenves izgatása. miatt, а’ nyák nagyobb mennyi 
séggel választatik el; innét a’ szemhéjak éjszakánkint 
összeragadnak. -- Az ekkint képlôdött árpaszem vagy 
eloszlik, vagy genyedésbe megy által. Megkeménye 
dés is nem ritka kìmenetele az árpaszemnek. A’genye 
dést növekedô vörôsség, nagyobbuló daganat, а’ szem 
héjon némi nehézség’ érzelme , és végre a’ daganat’ сай 
csán mntatkozó sárga pont esmérteti. A' kifejlett tá 
lyogocska a’ szemhéj’ külsó vagy helsö szl'nén megnyí 
lik, 's azon keve’s genyt, mellyet magában foglal, ki 
önti. Nem sokára minden alkalmatlanság elenyészik 's 
a’ kis fekély beheged. v- A’ megkeményedést abból le 
het megesme’rni, hogy a’ vörösség és a’ gyuladás’ többi 
kórjelei lassankint elenyésznek, de a’ daganat és ennek 
keménysége nem kisebbi'íl. 
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107. §. Mi l'egyen az, mi tökéletesen egészséges 
emberekben ezen mind a’ felsö, mind az alsó szemhéjon 
ogyiránt elöfqrduló gyulada'st е1611ожжа, nincs eléggé ki 
nyomozva. ,Ugy látszik, hogy еду vagy más Meibom’ 
mirìgyének akár dörgölés, akár rosz 65 romlott, ‘аду 
llévlnél'sékél’ß nézve hibás levegö’ behatása által okozott 
izgatása szolgál ezen belegség’ tálnasztó okául. Több 
ször elöfordul az árpaszem görve'lyes egymikben, mint 
különnemú' baj, kik átaljában minden mirigybántalmak 
ra igen nagy hajlammal bírnak. 

108. §. A.’ gyulasztó árpaszem, ha fonákul nem 
orvosoltatik, Avagy annak folyamata alatt a’ beteg tisz 
tátalan levegônek ki nincs tétetve, igen kedvezô jósla 

‘ tot enged; mert hasonló környůlmények között az ár 
paszem, vagy eloszlásna'l, vagy genyedésnél fogva tö 
kélet’es egészségbe végzödik. De ha a' beteg szüntelerl 
nedves 65 romlott levegöben tartózkodik, vagy tala'n a’ 
baj fanyar, ólomnemi’í szerekkel fonákul gyógyi’tatik, 
az árpaszem megkeményede'sbe megy által, melly a’ 
szemhéjon idomtalanságot òkoz. Eiféle kemény göröngy, 
melly az árpaszemböl vevén eredetét, sokszor 110156 
паду51-1дпу11‘а 15 111ед116, йЁрёпаК, vagy jégärpänak (cha 
lazion, grando) neveztetik. ‚ . 

109. §. Az a'rpaszem’ eloszla’sa't, kezdetekor hideg 
borogatások szokták elömozdítani. Ha a’ hideg’ alkal 
mazäsa’ra nem múlnnk az árpaszem’ kórjelei, azonnal 
а’ genyedés’ elömozdl'tását kell a’ gyógyl'ta's’ cze'ljáúlf 
venni. Félre tévérn tehát a’ hideg borogatásokat, meleg 
lágyi'tó borogatäsok vagy kásaborogatm‘fínyok kívántat 
nak, mellyek’ alkalmazata't _még azuriín is, ha már be 
állott a’ genyedés, a’ fekély’ tökéletes begyógynlásáig 
folytatni szükséges. Ha pedig genyedés nem következ 
ven, megkeményedésre mutatkozik hajlam, e’ la'gyitó 
horogatmányokhoz káfort 65 oszlató fiivek’ porait, mily 
lyen a’ szappanfů (saponaria) 65 híirök (cicuta) ’s t. e. 
szükséges elegyítni. 

i Gy‘ulasztó könymirigylob. 
(Dacryoadenitis phlegmonos'a‘.) 

-110. §. Ezen nyavalya a’ könymii'igyben -ver ma 
gának fészket. De nem annyira a’ könyinirigy’ szem 
cséit .( acinus) támadja meg ezen gyulada's , mint a’ selt 
szövetet, melly a’ könymil'igyet környezi, 65 ennek al 

\ ‘ 4 
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lományába ereszkedik. Kezdete a’ halánte'ktzij’ sziíró e’s 
nyomń ‘даты nyilatkozik, melly fájdalom folyton 
növekedik ’s a’ szemtekére, hemlokra, és a’ nyakszirt 
re is elárad. Nein soká a’ felsô szemhéjon, leginkäbb 
a' külsó szemszeglct felé, egy kemény és sötétveres 
daganat kezdödik. Maga a’ нет csak alig veresül meg, 
de többnyire fényiszonyban szenved, és vagy kinyoma 
tik valnmennyire a’ szemgödörböl, vagy legalább a’ bel 
s6 szemszeglet felé tolatik. Azonfölül а’ szem’ 1110236 
sa, ШИН: а’ külsö szemszeglet felé, nehéz e's fájdalmas. 
A’ könyelválaszta's egészen felakad; azért a’ szeni kel 
lemetlen szárazság' Vémelmével bántódik. Mindezen 
kórjelhez még elég tetemes lobláz is társul, mellyet á 
lomtalansäg, félrebeszélés , és a’ beteg' legnagyobb nyug 
hatatlmisága „так kisél’ni. 

111. §. Melly könymirigylob kórpolczát elérte, 
csnk ritká-n oszlik'az el ,‘ hanexn többnyire genyedésbe 
‘ищу megkeményedésbe „едем. Ennek ищите: a' 
külsö szeruszegletben tapintható keniény daganatból le 
het megesmérnì, melly a’szemhéj alatt létezve'n, a’ gyn 
ladás’ többi kórjelei’ elenyészte utzin is fenmarad. —- A’ 
genyedés’ bezílla'sa pedig kôvetkezô kórjelekkel kiileke 
zik: a’ beteg‘ nyughatatlansäga növekedik, a' szúró fá 
jzís lökc'ivé változik, а’ szemteke’ nyomatása nagyobbul, 
a’ veresség sötétebb szi'nt ölt, а’ daganat nö, ’s a' be 
‘её gyakran visszatérö borzalmakat érez. A’ daganaton 
végre a’ tapogató njjakkal nyilvános hnllámzás vétetik 
észre, bizonyos jeléiil annak, hogy a’ tályog’ képlödése 
bevégzôdött. Megnyittatván a’ tályog, a’ genyedés’ fo 
lyama, ha jo indulatú, még eltart egynehány napokig; 
azután lassankint Году, mig еду kis hegjegy’ ke'pzôdé 
séve’l egészen el nem enyészik. Ha a’ genyedés rend 
ellenes ösvényt követ, öblös fekélyek tániadnak, mely 
lyek sokszor csontszúval (caries) szövelkezvén, igen 
húzalmas gyógyi'tást kl'vfínnak; vagy a’ könymirigy’ еду 
vagy más kivezetéke átlyukadván, makacs fekély Вёр 
lôdik, melly sokszor a’ behegesztésnek megátalkodva 
ellenszegezi magät. ‘ 

112. §. Ezen gyulndás többnyire fiatal egymiket 
támad meg, kik gye'ngéd koruklían görve’lykórban szen 
vedtek. Azért úgy итак. hogy az életmlise'gböl egé 
.szen ki nem {поп görvélyes kórszúny magasl'tja a’ 
könymìri'gylobra a’ kórkészséget. Tämasztó okai közé 
ezen gyuladäsnak а’ könymirigy’ és melle’kes részek’ 
megsértése, a’ halántéktńje'k’ meghiitése, fôkép а’ he'v 
mérsék’ hirtelen lváltozássai ’s а’ hideg szelek számítat 
пай. 
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113. 5.' Ha a’ könymirigylob mindjárt eleinte ezél 
ìrányosan orvosoltatik, elég kedvezö jóslatot lehet cala 
pi'tani, mert illyen esetekben a’ gyuladás’ eloszlása sze 
rencsésen 65 elég hamar következik.y De hol az 610111111 
ségben görvélyes kórszúny rejtezik, vagy` talán a’ hi. 
deg borogatások kelletinél tovább alkalmnztattak, mél-. 
tán lehet félni, hogy а’ gyuladás megkeményedésnek 
veszi útját. Ha a’ könymirigylob genyedésbe megy által, 
és а’ tályog а’ maga idejében megnyittatìk, kivált ha. 
а’ beteg egészséges testalkotmánynyal bi'r, a’ gyulada's a 
lig szokott valamì útóbajt visszahagyni. Ellenben ha 
fölösleg érvágások vagyma's gyengítö befolyások által 
az életmiïség’ ereje tönkre hozatott, а’ genyedés rnsz 
indulatot 611, 65 majd bujálkodó ’s többnyire csontszú 
val szövetkezö öblös fekélyek keletkeznek , majd а’ köny 
mirigy’ valamellyik kivezetëke lyukad által, és a’ bör’ 
külszl'nén igen kis nyílást képez , ’s a’ hiba könysipoly 
nak neveztetìk. 

114. §. A’ könymirigylob’ gyógyitäsa a’ baj’ kez 
detén szoros lobellenes bánásmódot ki'ván. Mindenek 
elôtt tehát hathatós érvágás intéztesse'k, mellyet, ha a 
zonnal könnyebbülést nem szül, ìsmételni szükséges. 
Azonban hol az e’rverések’ ’s az erök’ állodalma a' kö 
zönséges vérereszte'st ellenzi: ott a’ halánte'k’ täjára hat 
vagy nyolcz nadályok alkalmaztassannk. Azonki’viil a’ 
gyuladás’ kisebbi'tésére sónemi'í hashajtók, vékony 61 
rend, savanyús italok, és egyátnljában lobellenes élet- - 
kormány is kivántatik. I-Ielybélìkép а’ dagadt e's gyn 
ladt szemhéjra mindjárt eleinte -hideg borogatások 521111 
ségesek. Megkivántatik azonfeliil, hogy a’ bete fél 
101116 11е1у11е2е1Ъеп legyen, hogy a' bántódott rész 61 a’ 
161‘ а111161 könnyebhen visszaterhessen. „ ‚ 

115. §. Mìnekutána ezen bána’smód, a’ kórjelek’ 
tetemes 65 ällandó enyhülése nélkiil használtatott, а‘ 
megkeményedés’ elforditására és‘jó indulatú genyedés' 

. е1611026561‘а kell fordi'tani minden igyekezetet. Abba 
hagyván tehát a’ hideg borogatásokat, lágyi’tó szereket ‚ 
szükse'ges alkalmnzni, ’s az életkormányt valamennyire 
felszabadl'tani. A' további vérereszte'sektöl pedig, vala 
mint a’ sóneim'í hashajtóktól is, egészen el kell állani. 
Minekutána а’ lágyi'tó szerek’ langy alkalmazata mel 
lett tályog képlôdik, ’s a' hullámzás világosan érezte 
tik, a’ tályog’ megfakadásät, kivált félénk betegeknél, 
a’ természetre lehet Vhagyni. De ha a' hílyog mélyeb 
ben fekszik, ’s а’ 1111116111265 csak homályosan tapinta 
tik, annnk ml'ileges megnyitását halasztani nem kell. 
A’ dagadt szemhéj’ legdombosabb részén tehát a’ hul 
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Штаб daganatba, a’ szemzárizom' rostjaì’ folyamata sze 
ńnt, @gy gerely видим“: be, melly а‘ daganat’ mélyé be addig eresztetik, mn’g а’ gerely mellett kifutó вену 
a' seb’ elegendö mélységét nem mutatja. Ekkint meg 
nyittatván a’ tályog, a’ fekélybe mondolaolajos, уеду oszlató l'rba avatott kérö (turunda) alkalmaztatik, ’s ha 
mindenek jól folynak, a' lágyl'tó kásák‘ vagy borogatá 
gok' langy alkalma'lata ege'sz a’ fekély’ behegedéséig 
folytatik. 116. §- Ha а‘ genyedés’ folyania rosz ìndulatú vol 
па, ’s a’ feke'ly eves genyt ömletne, vagy talán öblös alnkot öltene, mindenek elött a’ genyedés’ rosz minösé 
вы; felte'telezö okokat kellene (знай/опыт, nzután pedig a' нападет: alkalmas gyógyszerekkel, p. o. kálmogyö kérfel elömozdítani.l E’ mellett könnyů emészteti'i és 
tápláló étrend is sziikséges. A’ fekélybe ezen esetben >oxizlató i'rba vagy mákonyfestvéuybe mál'tott kérök al 
kalmaztatnak, az öblös menetek pedig késsel ‘аду saj 
tolt szivacscsal kitágítatnak. lla nl. öblös fekélyben 
taplós kinövés nmtatkozik, azt elöbb pokolkövel el kell pusztítani. Ha az öbölbe bocsátott kutasz a' homlok csont' szemgödri nyujtványán valami érdességre akad, 
’s а’ fekélyböl kivett tépeten feketés barna foltok 121161 
tatnak, nyilvános jeléiil a’ rejtezô csontszu'nak: а’ kiré tegzés’ elömozdítására, a'l. oszlató l'rral bekent kérôkre még mirhn- ‘аду bůzaszat-port (pulv. assae foetidae) kell hinteni. De a' kirétegze's csak lassan halad elöre, ’s a’ 
gyógyl'tás soká'tart. 117. §. Ha a' fckély meggyógyulván, könysipoly 
mat-ad visszn, mellynek partinyi nyilásán közben-közben könycseppek szivárognak a’ szemhéj’ fölületére, annak gyógyl'tását etetö szerek’ alkalmazata által szükséges eszközleni; hogy ekkint ragasztó дума“: t.imadvän, а’ sipoly’ szzíjazata összeforrjon. E' czélból a' sipoly' szá ушам egy kis darai) meghegyezett pokolkövel megéget ‘ешь Ugyanazon ve'gböl az említett nyl'lást dárdany vajba avatott ecsettel is meg lehet érinteni. De ei’féle sipolyok igen makacsok мешай lenni, és nem i igen könnyen elég az etetö szert egyszer alkalmazni. Azért 
ha a’ pörk’ levältával a' nyilás me'g he nem forrott, az etetö не" ismételt ízben kell alkalmazni, és ezen bá 
násmódot mindaddìg gyakorolni, mig óhajtott behege 
dés nem következ'ik. 
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Gyulasztó zuglob. 
(Encanthis phlegmonola.) 

118. §. Ezen gyuladrís a’ könyhliscsát és аж aletta 
fekvô félholdhártyát támndja me . — Kezdete ezen ré 
szek' vörösségével 65 daganatáva kiilekezik. A’ vörös 
ség a’ belsö szemszeglelben a’ szemteke’ kölhfirtyájára 
65 a' szemhéjakra ‘is kiterjed, 's emezeken a’ könypon 
tokat is meghaladja. A’ húscsa’ daganata lassankint `àn- 
nyira nö, hogy а‘ könyek’ felszívódását 15 akadályozza. 
Azonkíviil a’ bántódott részt hasogató fájás' fogja el, 
melly а’ tapintásra és а‘ szcmhéjak’ lehunyása'val 101116 
borodik, ’s à’ szemtekc're is elárad, mellyben gyakran 
шип-5161651 15 gerjeszt. 

119. §. A’ zuglob, melly egynehány napokig tar 
tott, ‘аду eloszlik, vagy genyedésbe megy ältal. 'Ezen 
ntóbbi esetben a’ könyhúscsán böveb'b nyák ke’sziilvén, 
a’ belsö szemszegletben éj'szakánkint megkeményedett 
nyákrétegek képlödnek.' A’ hasogató fájások enyhiilnek, 
de a’ daganat 65 vörösség növekednek, ’s végre n’ köny 
ln'xsesa és a’ félholdhártya között egy sárgás pont mn 
tatkozik, melly a’ képlödö tályognak csúesát" képezi. 
A' lályog nem sokára maga'fól megl'akad, ’s ha a’ ge 
nyedés jó indulatú, rövid idö nlatt minden kórjelek el 
enye'sznek 's аж ед65ж56д visszatér. De ha~ a’ genyedés 
rendtulos, a’ könyhúscsát egészen "аду nagyobbrészt 
megemészti; ha pedig mìnöségére nézve hihás, а’ 11115 
csa’ sejtszövete bujálkodván, a’ belsö szemszegletben 
taplós kinövés támad , melly a'- genyede’s’ lefolyta 1min 
is fenmarad. _ 

120. §. A' zugloh a' ritkábh szem uladások köze' tartozik; mert csak alig veszi más okbâ’l'eredetél, mint 
a’ szembe-hullott idegen testektôl. De még ezeknek is, 
hogy ezen gyuladást elöhozzák, vagy a’ húscsát, ‘аду 
а’ félholdhártyát továhb' vagy erôsebben kell izgatnìok. 
Mi csak akkor szokott leginkáhb megtörténni, midön 
nz idegen test a’ könyhúscsa és félholdhártya köze' 
vette magát, ’s ott több ideig rejtve maradt. 

121. §. Ha a’ zuglobnál gondatlan bánásmód 616 
1’е nem jiírt, kedvezó jóslatot lehet álll'tani. Ha pedig 
a’ támasztó ok el nem távoztatik, a’ gyuladás genyedés 
nek veszi útjät. Illyenkor ha a’ genyedés rendfelett 
bô, a’ könyhúscsa't eîészen , ‘аду annak еду részét el pusztl'tja, ’s mind n’ ét esetben gyóg'yl'thatlan szemhi 
bát hoz 616. ‘На 1‘65ж1111е5 a’ könyhúscsa' megeme'sztó 
dése, a’ hiba könyhús-csonkulásnak (rhyas); ha pedig 
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tökéletes, könyhús-szakedfisnak (rhacos, rhacosis) ne 
veztetik. Mind a’ Ы‘: hiba sziintelen könyhullást okoz. 
Ha rosz ìndnlatii genyedés mellett a’ sejtszövet bujál 
kodik, ’s taplós kinövés tämad», a’ betegséget taplós 
‘аду rosz indulatú Izugbajnak „так neveznì, jóllehet 
a’ kinövés jobbära könnyen gyógyl'tható. . 

‚122. §. A’ zugl-ob’ gyógyítäsában azt ki'vánja az 
elsö javallat', hogy annak támasztó oka, nevezetesen a’ 
szembe-esett idegen test, „шипами. Minthugy pe 
.dig eiféle idegen testek igen kicsinyek szoktak lenni», 
mind a’ húscsa't, mind a’ félholdhártyát és ezek közötti 
tért, szorgalmasan, e's рейд fegyveres szemmel, meg 
kell .vizsgálnir's a’ mi csak ìdegen, gondosan eltávoz 
tatni. A’ пени-е azuta'n hideg borogatások rendeltesse 
nek. De ha a’ gyuladxis nem indul ezekre eloszlásnak, 
inkábbglangy lágyl'tó borogatmányok szükségesek, mely 
Jyeket_me'g a’ genyedés’folyamata alatt is, ha ez jó in 
щит, egész a’ haj’ tökéletes gyógynlása'ìg Мумий 
kell. Holr pedig a’ genyedés vagy szerfelett bô, "аду 
rosz minôségl'i, ott. a’` mákonyfestvény leghasznosabb. 
Ha taplós kìnövés mutatkozik, ugyan a' mákonyfest 
vény’ßlknlmazata kivántatik, melly napjában egynehány 
по‘: ismételve, a’ taplós luist elpusztl’tja, és óhajtott 
gyógyulást eszközöl. ‚ f 

ìf'. ‚Гц‘ Gyulasztó szemlöb. 
м,’ 

И 1 ’ :j (D_p’hthalmitis phlegmonosaj'nI l 

„71,14%3. 5. А’ szemlob a’ szemteke’ minden részeiben féq‘kü'., következöleg azon gyuladást jelenti, molly a’ 
выше‘: z’eannnak minden részeit ugyanazon idöben tá 
madja‘meg. Ezen igen súlyos nyavalya kegyetlen $16 
ŕó és nyonió fája'ssal ke'zdödik, :nelly eleinte ugyan a’ 
lzemtekét es ennek melle'kes részeit egyedül ostromol 
ja, `de majd mind inkább növekedvén, az egész fejre 
kiterjed. A’ fa'jással szinte egyszerre а’ tülk- és köt 
hártyát egyenletes és hamar növekedö vörö‘sség borl'tja 
el. A’ szivárványhzirtya természeti szinébôl azonnal ki. 
vetkezik, a’ fekete és barna sziváx'vänyh‘ártya t. i. vö 
röses, a’ kék és s'zürke pedig zöld'es színt ölt. Sziné 
vel együtt mozgékonyságátlis elveszti a' szivárványhár 
tya; a’ láta mindegyre szl'ikül, ml'g végre egészen `Ье 
nem „маяк. A’ láttehetség már a’ nyavalya’ kezdetén 
tetemesen elcsügged, ann-ak folyamata alatt pedigigen 
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hama'r velenyészil'.' tökéletesen: de villámérzelmek gyak 
ran jelenkeznek, ’s szinte tiirhetetlcn fényiszony дуба-1 
a’ beteget. A’ gyuladäs’ további folyamata alatt a’ па 
ruhzirlya homályba borul, a’ tülk-köthärtya a’ szaruhár 
tya körül tetemesen felduzzad, és igen vörös, kemény 
’s felette érze'ke-ny daganatot ke'pez, mellynek közepé 
ben a’ szaruhártya mintegy gödörben fekszìk. Végre 
a’ szem’ tériméje annyira inegnô , hogy a’ .szemgödör 
ben többé meg nem férvén, abból inintegy húsos gyur 
ma kidudorodik. A’ betegség’ ezen fokában az alsó szem 
héj kifordul, a’ felsö рейд meggyulad. Ezen helybéli 
kórjeleket mindenkor tetemes lobláz is kíséri. Söt né 
ha a’ gyuladás’ fel-yama tovább is kiterjedvén, а’ szom 
lszéd agyhártyäkat is megtámadja : melly esetben az agy 
lob’ minden kórjelei tapasztallatnak. _ e 

124. §. Ha ezen sebes folyamatú nyavnlya’ Юге] 
lése mindjárt kezdetben alkalmas szerekkel nem 5:1“)! 
ta-tik, és a' gynladás imént emll'tett fokát elé'ri, csak 
igen ritkán oszlik el, “аду talán scha sem; hanem itt 
amott iiszökbe, legtöbb esetekben рейд genyedésbc vég 
zödik. Az каша: а’ fájások’ rögtön lecsendesülése vagy 
egés'l. eltiinése, a’ daganat’ némelly részein mutatkozó 
petyhú'dtség és sötétkék szi'n hi’rnòkli. A' genyedés’ 
bez-illása pedig következö jelekkel „умным: a’ beteg 
ismételt borzalmakat érez, nyughatatlansäga növekedik, 
’s kegyetlen hasogató fájdalmakat vádol, а’ daganat és 
vörösség nagyobbnlnak; nem sokára a’ szaruhártya meg 
sárgul és geny-örvénynyé változik. A’ даёт“ köthártyán 
is töhb särga's рамой, mint mindannyì tályogok’ csú 
csai mutatkoznak. A’ környiilmények’ ezen állodalmd 
ban, ha a’ ml'ívészet gátot nem ejt,-n’ szemteke a’ leg 
lkeservesebb fa'jásek közt megpukkan (szempukkanás, 
rhexis Осин); mi meglév-e'n a’ szemböl nem csak nagy 
mennyiségu" geny özönlik ki, de egyszersmind a' jeg 
lencse és az iivegtest’ legnagyobb része is. kiiszamlìk. 
.Erre a’ daganat lelohad , ’s a’ fájdalmak kitiinöleg eny 
hülnek. A’ genyedés, midön jó шамана ’s az életmii 
ség jó erôben vagyon, még egyideig eltart, ’s a’ szem 
teke’ nagyobb ’s kisebb részét megeme'sztvén, megszünik. 
De ha rosz indulatú а’ genyedés, az sokszor huzadal 
mas folyamatot .követ, az életmi'iség‘ ereit kimeri'ti, és 
az egész szemtekét elpusztitja. ~ — 

125. §. Ezen gyuladás’ elöhozására több támasztó 
okok' behatása sziikséges. Kivaíltképen рейд mind a' 
szemben , mind az eletmi'íségben nagy és magasitott kész 
ség kivántatik a’ gyuladfísokra. Hasonló kórkészséget 
sokszor téli idöben tapasztalunk vérteljes egymìkben, 
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kik tápláló eledelekkel és léles italokkal élnek, ’s sze 
meiket sokat gyakoroljäk. A’ szemlob’ támasztó okai 
hoz leginkább a' szerfeletti vilzígosság’ behala'sa számí 
tatik. Innét a' nagy vìlágosszíg, aktír természetes, akár 
můleges legyen, kivált ha kiältó fehér vagy vòrös tár. 
gyakról verödik vissza, vagy maga a’ fény játszik ha 
sonló színeket, jelen kórkészse'g mellett kônnyen szem 
lobot indít. Továbhá úgy is támasztatik ezen sze'mgyu 
ladás, ha a’ fénysugarak domború üvegek a'ltal össze 
szedetve, а’ szemekre igazítatnak, vagy ha valaki a' na 
pot vagy annak fogyatkozásait puszta szemekkel nézi. 
A’ szemlob' támasztó okaihoz sza'ml'tatnnk végre a’ kül 
eröszakok, mellyek magára а’ szemre nagy hevesse'g 
gel rohannak; mint p. o. a’ puskából kilött 301511111‘ 
sok. . ` 

126. 5. Igen gyászos az elöremondás, ha a’ szem 
lob küleröszakok a'ltal támasztatott; тег: illy eseltekben 
a’ нет’ részeinek szaggatása, törôdése és összezúzatá 
sa miatt, eloszlásra épen nem lehet sza’mot >tal-tani. De 
ha a’ gyuladás eröbeli okok áItaLta'masZtatOtt, .és- a' 
czélirányos orvoslás minden ke'sedelem nélkl'il használ 
tatott, néha eloszlik а’ szemlob. De meg ezen kedvezö 
környiilmények kön is fenmarad a’ láttehetség’ gyen 
gesége, melly némelly esetekben ugyan elhärítható, de 
войны‘ yógyíthatatlan bajt képez. Ha a’ nyavalya’ ki 
fejléséne mindjárt eleinte cze’lìra'nyos orvosla's által 
Ей: nem ejtetett, annak genyedésbe mentét semmikép 
sem lehet elfordítani. A’ jó indulatú genyedés-folyam 
mellett töhbyiro a’ sz'emteke’ olly nagy részét fen lehet 
tartani, mennyi a' mú'szem' alkalmazatára sziikséges. De 
ha árongó a' genycdés’ folyamn, vagy rosz indul‘atú, a' 
szemteke egészen megemésztetik, a’ szemhéjak összeros 
kadnak ’s soha többe' önkényt fel nem nyi'lnak. A’ ge 
nyedés-folyam’ effe'le romla'sát Гонг“: vagy elmulasztott 
orvoslás, romlott levegö, czélellenes étrend ’s töbh 
effélék idézik elö. A’ gyuladás’ leghevesebb foka mel 
lett, szinte ezen okokból ered jobbára az ü'szök is, és 
ekkor a’ közelgö feno és‘fenés kórszúny miatt а‘ beteg’ 
élete a’ legnagyobb veszedelemben forog. Nenn kisebb 
а’ veszély akker, midön а’ szemlob a'gylohbal lépA szö 
veménybe. A’ dolgok‘ ezen álladalmában a’ jóslatot nem 
annyira a’ szem, mint az agy’ állapotja és а‘ kl'sérö láz' 
minösége hata'rozza meg. -’ 

‘127. ё. Ezen baj' gyógyl’tását a’ leghatósb \ közön 
séges és helybélì lobellenes késziilet eszközli. Hogy pe 
dig az orvoslás óhajtott czélhoz vezessen, az említett 
lobellenes készületet mentül hamarább lsziikse’gteti al 
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kalmnzni; mert hacsak i'gen llamar gat" nem 'ejtetik a’ 
nyavalya’ kifejlésének, az eloszlásról szó nem lehet. 
Azért mindjárl a.’ gyuladäs’ kezdetén pazar érva'gás in 
te'ztessék; mellynek ismétlete annyiszor leen-d szükse' 
ges , mennyiszer _ azt еду‘ részrôl ya’ fäjdalmak’ hevessége 
és a’ kórjelek’ súlyossa'ga kl’vánja, más részról a’beteg’ 
ereje engedi. A’ közönséges vériin'tésen kl'viil még sa 
le’trom, lobx'izó hashajtók., és vékony étrend‘is ватт. 
tik. Lecsendesiilvén a’ láz’ h'evesse'ge, ha a’ helybeli 
bántalom még eléggé megtörve nincsen , а’ halánte'kiit-v 
ér’ megnyitása g‘yakran igen jó „мамам tesz. A' 
нет“ - és halánték-ta'jra alkalmazott nada'lyok, söt né 
ha a’ dagaidt köthártya’ bemetéle'se is sikeres gyógysze 
rül szolgálnak. A’.szemre, sôt a’ fej' egész bántódott 

"felére, танцы a’ betegse’g’> kezdetén, szorgalmasan 
újított hideg borogatmzínyok kivántatnak. Onkényt ki 
“пинк, hogy ha а’ szemlohho'z agygyirladás osatlódott, 
a’ lohelle'nes 'gyógymód sokkal nagyobb és hatósb mér 

- tékben kivántatik. 
128. §. Mihelyt az említett bánásmód mellett n’ 

Yhaj eloszlásnak nem> indul, azonnal `a’ genyedés’ e16 
.mozdításät Кап-0261119. venni, és a’ bántódott szemre 
'langy lágyító szereket alkalmazni. `Minekula’ma a' sza 
rulia'rtya megsärgult, és .genynyé olvadódzni lätszik, a’ 
szaruhártyän intézett metszés a'ltnl kell a' szemben ösz 

.szegyl'ílt genynek Шаг nyitni; hogy ekkint a’ szem’ kö 
zelgö pukkanása elfordŕtassék. Ugyanezen okból a' 1:6! 
há'rlyán mutatkozó tályogokat is gerelylyel szükséges 

.megnyitni. A’ genyedés’ folyamata alatt n' lágy‘i'tó sze 
reket шумы, ’s az életkormányt akkint kell {днём 
ni, hogy az életmú'ség jó eröben tartassék, és a’ genye 
dés’ kicsaponga'sa vagy minöséges romläsa elfordl'tassék. 
На mindaza'ltai a’ genyedés, mennyiségére чад)" minú 

Ység‘âl‘e ne’zve a’ rendes ösvénytôl eltávozik, атомы“ a’ 
tenge'letet felösztönlô gyógyszerek’ belsö haszmilata, 
helybelikép pedig n’fekélyre alkalmazandó tépetnek ова 

-lato l'rba avatása kivántatìk. На а" szemlob talán üszök 
be megy мы, ezt'a’ föntebb elöadott‘ szabályok szerint 
kell orvosolni. Illyenkor t. i. a' köt-háriyaf'bemetélése 
és erös ösztönlö szerek’ hssználata i'gér Майор! foga 
nßtot. ' l 

\ 

Gyulvasztó kótlob. 
(Conjunctivitis phlegmonosav.) 

129. §. Ezen gyuladás’ fö széke'fa’ szemteke’ КБ! 
ha'rtyäja teszi; de többnyìre azi-aletta fekvö ‘Шик- és 
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szaruhártya is részt vesznek a’ gyuladfisban.. Ezen' gyn 
ladásnak két foka’t kell megkiilönböztetni, t. i. az eny 
hébb és hevesebb kötlobot. Az enyhébb kötl'obban (a' 
régieknél taŕaxis) a’ köt- és tülkha'rtya csak kevessé 
vörös, a’ fényiszony csekély, ’s a’ könyelválasztds mér 
sékesen van szapori'tva; a' szemet enyhe szúró fa'jás 
fogja el; la'z pedig ezen fokámil a’ kötlobnak soha sem 
tapasztaltatik. A’ gyuladás kevés napok mnlva elosz 
lik, ritkább esetekben ugyan genyedésbe играми, de 
ez is sem messze kiterjedni, sem me'lyen behatni nem 
szokott. -— Néha ezen xzemgyulada's olly kis fokban 
fordul elö, hogy a’ vörösség a’ szemteke’ mellsö föliile 
‘ё: sem bori'tja el egészen, hanem ‘аду а’‚1‹й1вб‚ vagy 
a’ belsö szemsze'gletre korlátoltatik. A’ kötlob’ ezen leg 
enyhébb foka’t regenten szegletgyùladásnak (ophthalmia 
angularis) nevezték. ’ 

130. §. A’ kötlob’ hevesebb foka (а‘ ‚гё81е1кпё1 
chemosis) súlyosabb kórjelekkel jár. A' köt- es tiilk 
hártya’ vörösse'ge tömöttebb', а’ köthártya kemény, ér 
'zékeny e's igen vörös d'aganattá emelkedikrmelly a’ 
_szemhéjak alatt alig fe'r meg ’sŕ a’ szaruhártyát sáncz 
gyanánt veszi körú’l. Maga a’ szaruhártya is lassan 
kint homályba bornl, ann ira, hogy а’ látás vc'gre a' 
fénysejte'sre mal-ad korláto va. A’ szem’ kemény szúró 
feijdalmai, tetemes fényiszony, ’s a’ könyelzválasztás' e1 
_nyomatott' állapotja tete'zik a’ beteg’ alka'lmatlansxig‘ait. 
.Sôt sokszor roko-nszenvedöleg a’ szemhéjakis, ШИН: a’ 
-fels6, lgyuladásba kapatnak, mellyek’ mozgása ezen baj 
ban kiilönben is akadályos és fájdalmas szokott lenni. 
Eze'n'hevesebb kötlobot mindenkor elég sulyos lobláz is цвет. ' ’ 

131. §. Melly kötlob imént említett polczárar ju 
tott, ritkán végzódik eloszlással, hanem vagy genye 
‘désbe, vagy kiizzadásba megy által.. A’ genyedést gyak 
ran visszatérö borzalmak, lökö fájdalmak, c's а’ szaru 
haírtya' -nagyobb meghomályosulása ln'rnöklik. Nem so 
kára ezen kórjelek uta'n a’ szaruhártya ‘аду egészen 

y geny-örvénynyé va'lik, vagy annak csak némelly lielyei 
.genyednek Ekkint szülemedett fe-kélyek, mellyek a’ 
szaruhártyának csak némelly részeit lepik meg, sok 
szor а’ ha'rtyán is keresztül hatnak; minek követke 
zésiben a’ vi'znedv kiömlik, a' szem' mellsö csarnoka 
elenyézik, ‘és sokszor a’ szaruhártya is kiiszamlik. Job 
liadán a’ köthártyán is api-ó tályogok képlödnek, mely 
lyek önkényt felfakadnak. Valamint azután a’ genye~ 
dés’ minösége kiìlönbözik, ’s behatása csak fölüleges 
‘аду mélyebb, lig-y tarta’sa is különbféle, és kiilön'bözö 
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utóbajokat szlil. Ha‘a’ kötlob kiizzada'sba мамам, 
a’ На és többi kórjelek enyhülnek, de a’ tülk-kö’thár 
tyát némi fehe'r, szi'vós és szinte börképl'i hártya vonja 
be, melly leválván, sokszor több hasonló ha'rtyák Вёр 
lödnek, mig csak а’ gyulada's’ minden kórjelei tökéle 
tesen el nem enyésznek. 

132. §. A’ kötlobot gyakran a' szembe-hullotnt ide 
ген testek gerjesztik, mellyek azt vegyváltoztatólag, 
vagy erômu’vesen izgatják. De sértései is а’ szem’ azon 
rászeinek, vmellyekben a’ kötlob fészkiil, gyakran $101 
gálnak ezen betegségnek alkalmul. Etféle sértések a’ ályog-mütétel’ minden nemeiben ejtetnek az emll'tett 
részeken , de `вошло!‘ csupa történetböl hozatnak elö ‚1:11 
lönbféle sértô eszközök által; >néha pedig méh- vagy da 
rńzs-szúrások által okoztatnak. A’ kötlob’ támasztó okai 
hoz tartoznak ve'gre a' gözkör’ viszontagságaiis. Va 
lamint pedig sokféle a’ betegek’ készsége, és az emlitett 
okok kiilönbféle hevességgel és tartóssággal munkálód 
nek: úgy a’ kötlob majd enyhébb, шаг}. hevesebb fok 
ban tünik elö. Y Ч д 

133. § Az enyhe'bb kötlob kedvezô j'óslatot en 
ged; mert könnyen eloszlásba végzôdik. .Azonban hol 
külsértések által okoztatott a’ gyuladás, néha genyedés 
nek veszi útját, és a’ szaruhártyän némi cse'kélyebb ho 
mályokat ha’gy maga után. -- A’ kötlob' hevesebb ne 
me rìtkábban e's-csak akkor szokott -e1oszlani, midön a’ 
hevesség legföbb polczát még el nem érte, midön erö 
heli okokból származott, és okirányosan orvosoltatik. 
A’- környülmények’ ellenkezů álladalmában шаг! genye 
dés, majd kiizzadás következik. A’ kiizzadásután u 
душ: helyreáll néha az óhajtott egészség, de sokszor 
sznruposztó marad hátra még azután is, minekutána a’ 
kíizzadás megszi'invén , а’ gyuladás’ minden kórjelei e1 
tüntek. Ha a’ gyuladás genyede'sbe ment ältal, a’ _Sza 
ruhártya’ különbféle hibái következnek. Mert ha‘ az e 
gész szaruhártya genyed, tökéletes és gyógyíthatatlan 
vaksa'g hozatik elö, a’ genyedés okozta szarusorv, иду 
teljes szarucsap’ következésében. Midôn pedig csakiré 
szintes a’ genyedés, és a’ s_zaruhártya át nem lyukadt, 
akkor többnyire a’ szaruhártyán hegjegy és foltos ho 
mály marad vissza. De ha a’ re'szintes fekélyek a’ па 
ruhártyán keresztiil hatnak, az emli’tett hibäkon ШИН 
még elöheg is (synechia anterior) következik, a’ Ню’ 
szétterpedésével vagy összenövésével. 

134. §. A’ kötlob’.gyógy1'tása, annak különbféle 
fokaiban különbözìk. Az enyhébb kötlob’ `legyözésére 
nadályok és hideg borogatások, cze’lirányos életkor 
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mánynyal elegendök. A’ hevesebb kötloh kezdethen kò'ä 
zönséges vérbocsátást és egyéb lobellenes gyóg szereket 
kt’ván. Helyhélìkép itt is eleinte csak hideg отдан! 
sok kivántatnak, késöbben рейд, midön az egyetemes 
lázállapot lecsendesülvén , а’ helybéli ha'ntalom még nem 
eléggé enyhült, nadályok‘ alkalmazata sziikséges. De 
a’ köthártya’ bemete'lését, mellyet sokan a' gyuladńs' e« 
zen idöszakában is dicsérnek, ml’g csak a’ gyuladás' 
eloszlására lehet reményünk, nem ajánljuk. F 

135. §. Ha az említett g'yógymód mellett а’ gyn 
ladás’ eloszlása nem következìk, a’ hide borogatások kal azonnal fel kell hagyni, és a' többi äobellenes esz 
közöktöl is lassankint elállani. Illyenkor laígyl’tó sze 
rek, borogatds- vagy kása-alakban langyan alkalmazva, 
nyujtanak segélyt, mellyeket, ha kiizzadzís jelenkezik, 
mindaddig folytanì szükséges, ml'g csak posztó’ képlésé 
re hajlnm nem mutntkozik. Mihelyt pedig a’ Szaruposz 
tó' nyilvános jelei tapasztaltatnak, azonnal a’ ma'kony 
festvény’ haszna'latára kell átmenni, mellyböl a’ szembe 
mindenn‘ap egy-egy csepp alkalmaztatik. 

136. 5. Midön a’> lágyító szerek’ alkalmazata mel 
lett a' szarnhärtya genyedni kezd, ’s rajta kis fekély 
mutatkozik, a’ visszapótlás’ és hegedés' elömozdn'täsára 
szemkôvel ke’sziìlt szemvíz kivántatik. Ha pedig ha 
souló fekélylyel a' sz‘ìvárványhártya’ iszama is párosul 
va tapasztaltatik , az emlŕtett szemvízhez nadragulya-, 
“аду beléndek-vonatot (extractum belladonnae aut hyo 
scyami) lehet czélira'nyosan elegyítni. Midön a’ genye 
des nagyobb kiterjedésů, ’s a' köthárlyán is mutatkoz 
nak tályogok, ezeket megnyitni, ’s а’ lägyi'tó szerek' 
langy alkalmazatát folytatni kell. Ha mindaza'ltal a’ 
genyedés rosz indulatot mutat, а’ la'gyl'tó szerek he 
lyett hasznosabb illatos száraz hevet alkalmazni. На 
sonló esetben a’ mákonyfestvény is, napjában egyszer 
ищу kétszer alkalmazva, czélirányos. De legfoganato 
sabban használtatik ezen festvény akkor, midôn teljes 
szaruosapra látszik hajlandóság, rhellynek kifejlése az 
említett szer által legnagyohb sikerrel gátoltatik. 

Gynlasztó sziva'trva'tnylob.v 
1 (lritis phlegmonosn.) 

"l 137. §. Ezen gyuladás’ föszéke a’ szivärványhártyá 
han vagyon. De ezenkívül а’ sziv‘árványhártya’ аром 

--z 
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лёд részei is részt vesznek mindenkor а’ gyuladdslmn. 
Ide tartozik a’ sugál'test, a’ mellsö lencsetok, a’ tülk», 
és köthártya. Kezdôd'rk pedig ezen `gyuladäs a’ szem’ 
belsö részeit elfogó heves szúró fájással, mellyhez а 
zonnal a’ szivárványhártya’ mozgatlansa'ga, igen nagy 
fényiszony, és а’ látának sziintelen növekedô szükülése 
társulnak, а’ nélkül, hogy a’ láta ‘аду rendes helyze 
tét, ‘аду gyi'írüképü Майя“: elvesztené. Ezen tiinetek 
mellelt a’ szivárványhártya’ természetes szine is elvál 
tozik, úgy, hogy a’ szürke és kék szivárvúnyhártya 
„вы, а’ barna és feketés színii pedig vöröses színt ölt. 
A’ köt- és tiilkhártyát elég tetemes, egyenletes vörösség 
a'radja el; a’ láttehetse’g mindjárt eleinte elcsügged, ké 
söbben akkìnt fogyatkozìk, mint а’ betegség kifejlésé 
hen elôre halad; elannyira, hogy ha a’ szivárványlob' 
kifojlödése legfensôbhifokát elérte, а’ láttehetse'g töké 
letesen elenyészik. Ezen esetben a’ fényiszonyhoz szik 
ralátás is társul, a' Isita зайца egészen bezáródik, ma 
ga a’ szivárványhártya is megdagad, ’s a’ szaruha'rtya 
felé domborul: innét а‘ mellsô szemcsarnok szůkebbnek 
tapasztaltatik. Sôt néha mind а‘ szìva’rványhártya’ gyur 
májában, mind a’ mellsö szemcsarnokban kiömlött чёт: 
is tapasztalhatni. —- Ennyi tünemények’ seregét még 
mindigr tetemes lobláz is kíséri. 

138. §. A’ szivárványlob a’ környiilmények’ kü 
lönhsége szerint vagy eloszlik, a’gyuladäs’ kórjelei las 
sankint elenyészvón, vagy genyedésbe megy által, ‘аду’ 
nyirk-kiìzzadásba végzödìk. Söt ha eloszla’s nem követ 
kezik, többnyire mind genyedés, mind kiizzadäs egy 
szerre Анапа‘: be. Ha genyedés közelget, а’ szivárvány 
haírtya megsárgul , a’ láta és víznedv megzavarodik, és 
a’mellsô szemcsarnok’fenekén egy keve's szirga nedv mu. 
tatkozik. Kettös pedig az alak, mellyben a’ genyede's 
mntatkozni szokott. Néha t. i. a’ szivárványhártya’ mell 
sö ‘аду hzitsó felén, söt lnind a’ két fölületén is egy 
szerre, a’ geny‘mint rendellenes >elválaszte'k tú'nik elö; 
másszor a’ geny apróbb tályogokban termödik, mellyek 
a’ lám’ közelében mint api-ó vöröses gombocskák mu 
tatkoznak. A' szemcsarnokokba kiömlött geny сжато!‘ 
genyt (hypopyum) képez. На a’ geny csak kis meny 
nyiségben штат, többnyire fel szokott szivatni, de 
annak 'nagyobb bösége jobbadán a’ szaruhärtyát is ge 
nyedésbe idézi. — На a’ sziva'rvänylob kiizzadásnak 
veszi útja't, а’ vi'znedv e's láta zavarosak, az utóbbi pe 
dig egyszersmind szegletes is lesz. A’ kiizzadt nyirk’ 
különbféle mennyisége szerint nem csak а‘ láta szenved 
vältozásokat, de gyakran a’ szivárványhártya is a’ дед 
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lencse’ mellsô tokj'ával „мент; вшешддедьеьт 
zaak. 

139. §. A’ gyulasztó szivárványlobnak sokféle okai 
vagynak. Jelen kórkészség mellett ezen gyuladást gyak 
ran a’ szemek’ tetemes erötetése, hatósb vila’gosság’ be 
hatása, az aranyér’, hósza'm’ vagy egyéb kìválasztäsok’ 
fölakadása hozzäk eló. De gyakrabban erômi'ives sér 
téseket esmér támasztó okánl a’ szivárványlob, ha azok 
egész а’ szivárványhärtyáig behatottak. Hasonló sérel 
щей а’ hályog-ml'ítétel’ akármellyik nemében megtörtén 
hetnek, de а’ mlîleges láta-képletben szükségesleg min 
denkor elöfordulnak. Azonban a’ летней ollyan sérté 

«sei is támaszthatnak szivárványlobot, akár ml'ilegesek, 
akár történetesek 1egyenek,mellyek a'szivárványhzírtyán 
épen semmi sebet sem ejtenek, de nagyobb erôszakkal 
e'rik a’ szem’ egyéb részeit; kivältképen pedig, ha azok 
a’ szaruhártyán nagyobb kiterjedékben ejtödnek, ’s a’ 
gôzkör behatván a’ seben a’ диет’ belsojébe, a’ szivár 
ványhártyát izgatja. ‚- . ‚ 

140. §. A' szivárványlob’ jóslatäban mindenek elött 
a’ ta’masztó okokat kell tekintetbe venni. Melly szivár 
ványlob erôbeli okokból támadt, enyhébb és gyorsabb 
folyamatú szokott lenni: innét ha mindjárt eleinte „а 
îrányosan orvosoltatik, sok esetekben szerencse'sen_ el 
oszlik. Ha рейд а’ szivárványlobot küleröszakok tá 
masztották, közönségesen hevesebb fokra emelkedik , ’s 
мы: ritkábban végzödik eloszlással; vagy ha ugyan 
csak eloszlik is, a’ láttehetségben némi csorbuldst min 
denkor hagy maga után. Hol a’ szivárványlob eloszlás 
sal nein’végzôdik, vagy genyedésbe vagy nyirk-kiizza 
däsba megy által. Söt ha а’ gyuladás igen heves 'folya 
matot követ, mind a’ két „еще“ egyszerre követke 
zik. Ha nyirk-kiizzadás áll be, néha alknlmas szerek 
kel ezen beteges folyamnak határt lehet ejteni: de több 
ször a’ látzíban nagy mennyiséggel gyůl össze a’ kìiz 
zadt nyirk, melly a’ szivárványhártya’ hátsó föliiletét 
a’ mellsö lencsetokkal rendellenes összefüggésbe hozza 
(hátsó heg, synechia posterior). Illyenkor a’ láta kii 
lönbfélekép széthuzódik, mozgatagsägát elveszti, és kü 
lönbfe’le nyirkszálas szövetekkel telik meg, mellyek а’ 
látäs’ teteines csüggedését ‘аду épen vesztét okozzák. 
Némellykor а‘ nyirk magába-a’ szivárvänyhártya’ дню! 
mányába öntôdik ki; minek aztán az а‘ következelme, 
hogy ámbár semmi nyirkos szálak a’ látában nem ta 
pasztaltatnak. мёд-18 a’ Ни; szlikiìlve és mozgatlannak 
találtatik. A’ gyuladás’ hevesebb fokában némellykor 
az egész hátsó szemcsarnok nyirkkal és nyirkos szövet 
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tel telik meg, a’ szivárványhártya’ egész alkataelfajul» 
’s maga a’ fénysejtés is tökéletesen eltöriiltetik. 

141. §. A’ genyedés а’ nyìrk-kiìzzadásnál nem ke` 
vésbbé veszedelmes kimenetel. Ezen esetben kevesebb 
geny душ össze a’ szemcsatornákban, ha a’ genyedés 
kis tályogokban mutatkozik, mint- ha a’ szìvárványhár 
tya’ föliiletein mint beteges elvälaszta's tl'ínìk elö. Mi 
dön nagyobb a’ kiömlött geny’ mennyisége, az, kivált 
ha a’ szükséges orvoslás elhagyatott, csak rìtka esetek 
hen szivatik fel tökc'letesen. lllyenkor a’ geny’ hl’gabb 
részei ugyan fel -szoktak szivatni, de a’ sú'rübbek össze 
tömc'ídvén, a’ МЫ: kitöltik, ’s a’ látást elenyésztetvén,` 
úgy nevezett genyes álhälyogot (cataracta spuria puru 
lenta) képeznek. Ezen hiba még könnyebben kìfejlik, 
mìdön а’ látába nemcsak geny rakatik le, de варите- 
mind, mint jobbada'n törte’nni szokott, nyìrk is izzad 
k-i, és a’ geny’ sl'irůbb részcséi annak szálai közé ve 
szik magokat. Ha a’ mellsö szemcsarnokban olly sok 
geny шантаж, hogy azt szinte egészen ИЮЛЬ, va‘gy 
legalább a’ láta' felsö -széléìg felér, méltá’n lehet félni, 
nehogy a’ szaruhár'tya is geny-örvénynyé változván, szem- ’ 
pukkanäs következzék. 

142. §. A’ szivárványlob’ gyógyi'tása а’ lobellenes 
késziilet' bökezl'í használatát ki’vánja. .Pazar érvágás, 
melly mindjzirt а’ betegség’ kezdetekcr intéztetik, meg 
töri sokszor a’ gyuladás’ hevességét ’s a’ kórpályát te 
temesen megrövidíti. De hogy az érmetszés ezen óhaj 
tott sikert nyújtsa, а’ vért a' fájdalmak’ enyhíile'séig e 
reszteni, söt némelly esetekben ismételt l'zben is bo 
csátani szükséges.' Azonki'vül а’ salétrom, lágyi’tó fö 
zetek, fejetek és a’ sóneml'í hashnjtók, czélirányos де! 
korma’ny mellett, a’ gyuladás’ legyözósét hatalmasan 
elôsegítìk.‘ Helybélìkép a’ vila'gosság’ és levegô’ elzá 
rásán kivl'il a’ szemre hideg borogatások kivántatnak, 
és minekutána а’ közönséges ve'reresztés elôrebocsátta 
‘он, а’ szivárványlob’ enyhn’tésére nadályok legnagyobb. 
sikerrel alkallnazt-atnak. 

143. §. Ujabb idökben a.’ szivárványlob’ gyógyi-4 
ta'sábau a’ vl'znedv’ kiiiri'tése a’ legföbb gyógyszerek 
közé számi’tatolt. Ezen mi'ítétel akkint vitetik ve'gbe, 
hogy а’ hályogkés’ hegye a’ szaruhártyába, nem messze 
a’ tiilkhártyától (выгоду а‘ talán hétramaradó hegjegy 
а’ látást akadályozza) heszúratik, azután tengelye kö- ‘ 
nil egykeve'ssé forgattatván , addig ki ne hiizas’sék , mig 
a’ víznedv ki nem iírült. Ezen hártyät hasonló lnódon 
hályogtôvel ‘аду gerelylyel is :it lehet szńrni, és a' 
vl'znedv’ kiiiriilését eszközleni. Hogy pedig a' beteg, 
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szemét a’ mdtétel alatt _el ne forgassa, a’ szaruhtírtydt 
elôbb az eszköz’ nyelével vagy ha'tával megérinteni ta 
näcsos. A’ nn'itétel’ végrehajtásában а’ szem’ módne'lkül 
nagy érzékeuysége legnagyobh nehézséget okoz; тег: 
alig e'rnek az ujjak vagy a’ szemhe'jtartó a’ szemhez, a’ 
szemhéjak’ felemelése végett, azonnal kegyetlen 111111111 
mak támadnak. 

144. §. Aja'nljuk ezen munkatételt minden úlyo 
sabb szivárványlobban, minekutána mind közönséges, 
mind helybeli véreresztések .elegendö mértékben elöre 
hocsáttattak. Hihetö, hogy ezen mú'tétel által a’ beteg’ 
minden alkalmatlanságai nagy enyhülést nyernek, ki 
vált ha a’ szivárványhártya igen meg lévén dagadva, 
a’ víznedv által összenyomatik, és a’ fäjdalom a’ gyula 
dás’ egyéb kńrjeleivel ezen nyomás által tartßtik fen. 
De ritka esetekben elég а’ szem’ csarnokaiban foglnlt 
vi'znedvet egyszer kiüríteni; azért hogy az újolag ösz 
szegyi'ílt vl'znedv kiüriilhessen, vagy а’- szaruhártyát kell 
többszöri bemetsze'sek által megnyitni, vagy az elsö be 
mctszés után a’ sebajkakat a' gerely’hegyével, töhbször 
napjában, enyhe móddal egyma'stól eltávoztatni. ‚161 
lehet pedig a’ víznedv‘ kiürl'te'sét sokan mint igen sike 
res gyógyeszközt> hirlelikz' meg kell mindazáltal jegyez 
nünk, hogy ezen lm'itételtöl, hol nem épen szükséges, 
tartózkodni tanácsosabb. Mert mint а’ dolog már maga 
mutatja, а’ gyuladt нет‘ új sebesl'tése, mellynek vég 
hezvitele alatt azonföliil a’ szemet nagyobb vilägosság 
nak is ki kell tenui, tetemes ka'r nélkül meg nem 161‘ 
ténhctik. 

145. §. Ha a' lohfolyam a’ mondott szerek’ hasz 
nzílatára el nem oszlik, és kiizzadásnak indul: azonnal 
az édes higany javalltatik, melly a’ nedveket hegedé 
kenységökböl kivetkezteti, a’ felszivó ede'nyek’ tehetsé 
gét magasl'tja, ’s az érzékenység' kicsapongásainak ha 
tárt ejt. Mindazáltal ha а’ fájdalmak az édes higany' 
haszna'lata mellett is dulongnak, ezen gyógyszerhez 
nadragulya- vagy beléndek-por vagy ~vonat adatik; a’ 
mákony, minthogy szëkrekedéseket okoz, e’ czélra nem 
ajánlható. --- A' helybe’li és külsô szerekhez a’ szürk‘e 
hìganyos i'r tart‘ozìk, melly napjában kétszer, ha’rom 
szor a’ szemi'vfeletti és halánték-tájékba kenetik. Aja’nl 
hntók továbbá a’ bódl’tó borogatások is, csupán vagy 
lágyl'tó szerek’ forrázataival v/egyi'tve, а‘ végböl, hogy 
a’ láta kit'águlván , az ennek széleihez ragaszkodó nyirk 
szálacskák elszakadozzanak, 's igy a’ felszivásra alkal 
masabbakkä legyenek. Hasonló czélból bódl'tó vonatok’ 
olvasztékai is cseppentethetnek a’ szembe. De ezen 'be 

J 
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cseppentések, minthogy mindenkor izgatva munkálód 
nak, a’ gyuladäs‘ magasabb foka mellett ártanak, és 
a’ felduzzadt és dagadt szivárva'nyhártyát összehúzódás 
ra bi'rni úgy sem ke'pesek. Végre a’ kiizzadás mellett 
a’ nedv-elszolgáltató szerekrôl soha sem kell megfeled 
kezni; mert az izgató Мышей, mustárkovászok és hó 
lyaghuzók ezen állapotban feltünö foganattal азота!‘ 
használfami. 

146. §. Midôn a’ szivárványlob genyedésnek veszi 
útját, és csarnokgenly képlödik, kettôs Защита‘: szük 
ség cze'iba venni: t. i. a' genyedés’ korlxítolásät, és az 
összegyült geny’ felszi'vatása’ elömozdítását. Minthogy 
a’ genyedés mindenkor annál bövebb Vszokott lenni, 
mennél magasabb az azt kôvetô gyuladás’ Тока: önkényt 
következik, hogy а’ geny-képlödés enyhébb lobellenes` 
szerekkel me’rsékeltetik. Aze'rt a’ szembe töbh l'zben 
lágyító forrázatok és fôzetek cseppentessenek, vagy a’ 
szemre hasonló langy la'gyi'tó gözök eresztessenek. Bei 
sökép sónemi'i hashajtók javalltatnak, mellyek nemcsak 
а’ gyuladást mérséklik, de a’ szem’ felszi'vó edényeit el 
lenmůvelöleg ösztönölvén, а’ geny’ felszl'vatása't is elô 
segítik. Kedveznek azonkíviil ezen utóbbi javallatnak 
a’ sza'raz hév’ alkalmazata, e's a’ vila'gosság’ ’s levegö’ 
mérsékes behatása is. Izgató lábvizek és vörösi'tö sze 
rek is e’ czélra haszonnal alkalmaztatnak. A’ mäkony 
festvény, mellyet sokan dícsérnek, csak akkor тот“: 
ja elö a’ geny’ felszi'vatását, midön a’ szemek’ edény 
rendszerébenjankadtság, e’s az érzékenység’ tompasága 
tapasztaltatik; de. legtöbb esetekben nagyon izgat, e's 
ártalmas. Midôn pedig olly ладу а’ geny’ mennyisége, 
hogy annak felszívatása’t e'pen `nem lehet reményleni, 
akkor a’ genyet a’ szaruhártya’ alsó részén intézett met 
sze’s által ki kell bocsátani; és csak azut'rín a’ lágyi’tó 
nedvek' és a’ többi emli'tett szerek’ használatára étal 
mennì. Hasonló bemetszés “Штат: akkor is, midôn 
a’ szaruhártya geny-örve'nynyé Кем! változni. 

r 
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147. §. Èzen gyuladás leginkábh а’ szaruhártyá 
ban, és pedig többnyire ennek hátsó szl'nén, az úgy 
nevezett vi’znedv-hüvelyben, ПЗУ-18 Descemet’ hártyá 
jában-ver magának fészket. Azonban csak ritkán kor 

5 
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lêitoltatik ,ezen gyuladzís a" "(тем-1111111)” azon 16816 
re, molly a’ szarnha’r’tya’ hätsó „(на vonja be; hanem 
többnyire innét а’ szivárvânyhä‘rtya' mind a’ ke't fölüle 
tére is e'lterjed. Ezen gyulada's’ kezdete nyomó» 16165 
Sal nyila‘tkozik, melly а’ szemet és szemi'vfeletti 11116 
kot oztremolja, ’s e'jszaka‘leginkäbb dnlongván‘, ‘а’ be 
из’ álmát eliìzi. A’ szemben azonföliil kel‘lemetlen fe 
sziilés és teljesség’ érzelme j‘elenkczìk; n’ szarubártya 
meghomá‘l'yosú‘i , iigy, hogy la' homa'ly nyìlván‘ a' härtya’ 
hátsó színén mutatkozik; sót jobbára a' vi'znedv is za 
varossá lesz. A’ köt- és tiilkhártyát halavány, és csak 
a" szaruhártya könil tömöttebb vörösség bori'tja el, de 
a’ вин-111161‘! áig még sem ér egészen ezen vörösség. E 
zekhez járu nak bô könyár, tetemes fe’nyiszony, és a’ 
láttehetség’ csiiggedése. 

'148. "5. Midôn ezen gyulndiis messzelyb kiterjed 
’s nagyubb'fok‘ban fordul elô, u’ szi’várványhártya moz 
gatlanná lesz, de terme'sze‘ti szl'ne megmarad; hacsak 
az állomzínyba kiömlôft lvér ‘miatt vörös foltoka't “аду 
csi’kokat nem mutat. Néha a’ mellsö szemcsarnokbnn 
is tapasztaltatik vérömleg. A’ láta megszi'íkül ее szeg 
letessé válik. A’ látás letemesen elcsügged, ’s többnyi 
re csak fénysejtésre korlátoltatik. -- Folyama'ta ezen 
gyuladásnak mindenkor húzadalmas, ’s gyakran lobla'z 
zal párosult, vagy csorvás állapottal szöveményes. A’ 
már ehizött fájdalmak a’ betegség’ fo‘lyamata'alatt gyak 
ran visszatérnek; a' sza'ruhártya’ hátsó meghom'älyosult 
szl'nén pedig néha a’ kiìzzndt ny'n'k által szírgás szx'n 
hozatik elö. Azalatt a’ láta' szükülése mind ìnkább nö 
vekedik, és minekutána végre a’ gyuladás’ többi kór 
jelei elftüntek, a’ láta’ rendellenes ällapn‘tja visszama 
rad. 

149. §. Ezen gyuladás leginka'bb ‘а’ szem' se'rtései 
által hozatik е16, mellyek azon ‘а’ hiilyog-můtétel' né 
melly nemeîben ejtetnek. Kiváltképen pedig azon mú 
tételek kedveznek ezen gyuladdsnak, mellyek a’ паш 
hártyän által vitetnek végbe. ‘De azonkíviil a' történe 
tes sértések is adhatnak szarulobra alkalmat, ha а’ sza 
ruhzírtyánç'keresztúl hatnak. Végre a’ meghůtés is ezen 
gyuladsfçlìâmasztó okaihoz tartozik. 

150. `§. Ezen betegség mìndenkor igen kétséges 
jóslatot enged._ Mert jóllehet az egészség’ tökéletes 
helyreálli'tását, kivált a’ betegség’ kezdetén reménylhet ni: meg-is a’ gyuladäs’ idült fo yamnta, a’ kórismétle 
tekre törekvö nagy hajlam, ё: a’ gyuladás’ alattomos 
természete miatt, a' beleg mindenkor vaksäg’ veszedel 
me'ben forog. A’ gyuladás csekély kórjelek’ álotczája 
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Мат1аррап‚‘;и‘ш,` többnyire газу szaruhomályt ckoz, 
‘аду a’ Миша kiizzadó nyirkot hoz elö , és mind a’ két 
módon a’ láttehetséget zavarja. Efféle szerencsétlen 
végzödésektôl рейд akkor lehet legìnkább ‘актам, mi 
dön a’ gyuladás egyideig észre nem vetetett, nmgára 
hagyatott, “аду fonákul orvosoltatott; vagiy midön а’ vi'znedv és szaruhzírtya nagyon homályosa , a’ fájdal 
mak és n’ láz hevesebbek. 

151. §. Ezen gyuladás’ legyôzésére e.’ lobellenes 
gyógymód nagy inértékhen kivántatik. Jóllehet a’ 1:61‘ 
jelek enyhébbeknek látszanak, a’ fájdalom e's vörösség 
is csak mértékes fokban jelenkeznek: мёд-15 idejen kö 
zönséges és рейд; bô vérereszte'st kell intézni; mert há 
csak a’ gyuladás mindjárt eleinte meg 'nem töretik, ké 
söbben többnyìre minden igyekezet sikeretlen. Az ér 
xnetszésen kívül salétrom, fejetek, és leginkább sóne 
nn’i hashajtók is javalltatnak, melly utóbbiak még azon 
okból is igen ajánlhatók, hogy ezen gyulada'shoz örö 
mest csorvás állapot is csatlódni szokott. -- Helybéli 
kép mindjärt а‘ gynladás’ kezdetén hìdeg borogatäsok, 
és а’ közönséges véreresztés után a’ szemívfeletti tájékra 
nadályok kíva'ntatnak. Ha a’ душа“: még ezen sze 
reknek sem enged, és hihetôleg a’ betegség’ folyamatu 
мы: nagyohb mennyiségben elválasztott víznedv $201 
gál annak fentartó okáúl, ezen nedvet ki lehet üríteni; 
és ha a’ szükség “уйма, ezen munkatétel többször is 
ismételtethetìk. Hogy pedig mindezen gyógyszerek’ 
munkálóda'sát czélìrányos életkormánynyal is szükség tá 
mogatni, kétséget nem szenved. 

152. §. Ha ezen szerek siker nëlkül, газу talzin 
késôn alkalmaztattak, önkényt következik, hogy а’ nyìrk 
kiizzadaisra ‘НАШ hajlam ellen kell a’ gyógyi’tást Гоп!! 
tani. A' higanyfe'lék ezen kóridôszakban a’ leß'czc'lirá 
nyosahb gyógyszerek: de ezek is csak ritkán lképesek 
a’ gyuladást tökéletesen eloszlatni. --- Belsökép édes 
higany, vagy csupän, vagy belóndek-vonattal rendelte 
tik, külsôke'p a’ halánték- és szemi'vfeletti издана sziir 
ke higanyos i’r, mákonynyal elegyi'tve, alkalmaztatik. 
llly móddal igyeksziink mind a' még hátralévô gyula 
“з: és kiizzadt nyìrkot eloszlatni, mind a' fájdalmakat, 
mellyek me'g ezen idöszakban is elég hevesek szoktak 
lenni, lecsendesi'teni. Ezek mellett elvezetö szerek, bo 
(Мг szerek’ becseppente'se, és sza'raz hév’ alkalmazata 
javalltatnak. Az erôsl'tö és ösztönlô szerek, mint u’ 
perni héj, kálmos, gyökönke (Valeriana), és az égé 
nyek (aetheres) ’s a’ tb., bár némellyektöl díesértetnek, 
közönségeseu ártalmasok, és csak akker lehetnek 111152. 

5* 



625 Gyula sztó toklob. 

nosak, midôn a' nyavalya már _elre'gült ’s az életmú’ség 
eröhiänyos állapotba ejtetett. 

Gynlasztó toklob. 
(Cnpsulitis phlegmonosa.) 

153. §. Ezen gyuladás' f6 széke a’ lencsetokhan 
vagyon; de ligy látszik, hogy sokszor magára n’ jéglen 
csére is kiterjed. Kórjelei ezen hetegségnek olly ho 
mályosak. szoktak lenni, hogy annak folyamatát alig 
lehet észrevenni; annál inkn'bb, mert a’ gyuladás’ teríi 
lete is igen kìcsiny. Kik ezen szemgyulada'sban szen 
vednek, ködös-és zavaros látásról panaszkodnak, melly 
fényiszonynyal, 65 mintegy a’ szemteke' közepében kü 
lekezô teljesség’ és nyomás’ e'rzelmével van párosulva. 
-- A’ szem megvizsgáltatván, a' szivárványhártya’ res 
tebh mozgásän 65 а’ valamennyire szlîkült látán kívül 
semmi beteges va'ltozást nem lnntat. De ha a’ láta, ki 
vált elôbh nn'ilegesen kitágíttatva'n , dombonî iivegen 
vizsgáltatik meg, mögötte apró, vérrel tölt edényeket 
lehet szemlélni, mellyek a’ jéglencse’ mind mellsô, mind 
hátsó- tokjában mìntegy reczét ke'peznek, söt néhn ma 
gáha а‘ 1епс5611е 15 benyúlamodnak. Ezen gyuladás hosz 
szas folyamatot szeret, és rìtkán szokott eloszlani; 
gyakrabban megkeményedésbe vagy genyedéshe 16326 
dik. 
„ 154. Ё. Ezen gynladás többnyìre a’ szem’ 111611111’ 
ves sértései után támad. Az agy- 65 Szem-torulatokban 
gyakrahhan szenvedö egymik legìnkább hajlók ezen 
gyuladäsra, kik ha hatósb fény’ behatásának szemeiket 
hirtelen kiteszik, vag)r láttehetségöket mód nélkiìl erö 
tetik,'lkönnyen ezenv betegse'gbe esnek. A’ tokloh sok 
kal többször elöfordnl, mint hinnôk: de alattomos fo 
]yamata miatttöbbnyire az orvosoktól e'szre nem véte 
tik. Ez az oka', hogy ezen hetegség’ jóslata szomorú; 
inert n’ hej meg nem esme'rtetvén, orvoslása közönsé 
gosen vagy elhagyatik, vagy fonáknl intéztetik. Ha 
sonló környülmények közt pedi а’ láttehetséget min denkor a"legnagyobb veszedelemEe e'ti ezen hetegse'g, 65 különbféle útakon hályogot hoz elö. Igy ha a’ gyn 
ladás’ folyamata alatt а’ 1епс56Ье11 vagy ennek 101116 
han összegyi'ilt nedvek meghegednek, ezen részek’ ho 
málya elkerülhetetlen következés. Ha a" jéglencse tel 
jes vagy re'szintes genyedésbe megy a'ltal, ugyanaz a’ kö 
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vetkezelem. Söt még akkor is hâlyog képllödi-k’, `Ínidön 
а‘ tokloh’ folyamata alatt a’ Morgagagni’ nedve nag'yìolìß 
mennyiségben választatik el. A' tok-lencsehályog’.'leg-I 
több fajai ezen útakon veszik eredetöket._ —- ‘Ez‘eń size*-I 
rencsétlen kimenetelek’ elfordn’tására _minden Ies’etbeii',y 
hol a' betegség megesmértetik, lobellenes készület kf 
„так; -tehát sónemü hashajtók, enyhén lizgatö láhv'î 
zek, és czélirányos életkormány 'rendeltessenekf' Rely-L' 
bélileg a’ Ilkorlátollt fény- és lég-behatáson kább nada'iyok’ alkalmazata szükséges.> ` ' " 

'. l 
—‚‚|’ ‚. 

-"| ~l ’ .Sl 
‘. l .rma 

Gyulasztó ériiártya‘lob. '- ‘- .« l Ц .l 
(Choroitis phlegmonosa.) 

155. §. Ezen пешие: alàtt az érliártya’ì’gyuladásät 
értjük. Kezdete a’ zem hasogató fájásával külekezik, 
melly egyszersmind а’ halánte'k- és szemi’vfölötti tájëkot 
is elfoglalja, lassankìnt növekedik 's leginkáhh éjjelen 
kim:I l'du#long.- ' A’ fájdalo'mhoz fény'iäzohy-is társul;l ’s a" 
tůlk- és kôthártya’t vvörösség 'borl’tja el. 'De 'aF шт: 
tya halaványabb vörösséget-‘terjeszt lelö, és'puha‘dà'ga 
папа mutátl hajlandósa'got; a’ tíilkhártya' v'ör‘össége el-l 
lenben setétebb», és мышцам‘ vöröskékre `válrtozik. 
Ezen kórjeleket a’ sziváryányhártya’ mozgatiansága, a’ 
láta’ rendellen'es, és mihdi‘nkfáfhb növe’kedô‘tägu'lása, ё: 
mintegy szaruszi'ne, a’ llátaa'ls' legn’agyobb tompasága ál 
landólag párhuzamos lépésekkel követik. lA’ betegség’ 
töhbnyire hosszas folyamatát ‘духи-ан «lob’läz is ki'áéri.I 
‘ _ 156. §- ПЕ’ látszik, hôgy ezenïgyuladás egyedi'il 
a’ szem', és pedig kiilönösen-az érhárty'à’ tetemesbjsér 
tései által hozatìk. elö.- ’ llnnétf-vam,ë hogy' ¿"tů’lkhártyán 
ziltal vé'gzett hályogmnitétèl'ekliek 'az erhárt'yhlob nein 
kevésbbé gyakor, mint „тает“ щвъадаг Ъёрдй. ‘Me'r’c 
í'islata mindenkol'A szomorú ezen' gyuladásnak,^`résziijt’ sszú és makacs folyamata‘ miatt, ' r‘észint azért,‘ hogy 
kiilönös hajlammal jár morneml'í biíntalmak’ elöliofläsń 
ra. Mert valaha'nyszor a’ hályog’ tülkhärtyán általi le 
nyomását, hätrafordításál .vagy feldarabolását ezen душам’ na`gyobb`ifo‘kä kalm ,whe штамп s’ душам; 
folyamata alatt ege'szen elenyészettxlátás’ késôhben уйм 
szatér is, még-is j'obbár‘a пирамиды. Ennek okát 
kétsé i'vül, az elôrejárt idegrecze’ tehetségének _tartós 
‘цитатами kell keres‘n‘i'. A' " " — -' " —‘ "ì 

"i.. 
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157. §. Az érhártyalob' gyógyl'täsa а’ 1оЪе11епе11 
készíilet’ bô használatát kívánja. Meddig tebát gyula 
dós kórbélyeg mntatkozik, addìg érvägás, sńnemû has 
hajtrik, hideg bnrogatások és nadályok , czélirányos 
életkorma'nynynl párosítva javalltatnak. Az érhártyalob’ 
késöbbi folyamata alatt belsôkép gyiisziifů (dìgitalìs 
purpurea), narancsszi'm'i kén-dárdacs (sulfur auratnm 
antimonii), hzinytató borkô (tartarus emeticns), 65 häny 
tató gyöke’r (radix ipecacuanhae) tört adagban , söt kap 
panör is (amica), kálnios (calam. aromat.) ’s több ei’fé 
lék sikerrel használtathatnak. Kiilsö használatra eny 
hébb fanyar ’szemvizek, és kiva'lt erösebb ,elszármaztató 
szerek legalkalmasabbak. Kórjelesleg a’ fájdalmak’ esil 
lapl'tására mákony javalltatik, a’ halánték- és szemiv-l 
fölötti tájakba kenetve. ' 

Gyulasztó üvegliártyalob. 
‘I 

(Hyalitis phlegmonosß.) . 

158. 5. Ezen gyuladás, melly az üveghártyában 
fészkül , majdnem inkább szerencsétlep kìmenetelei, 
mint kórjelei által nyilatkozik. A’ kórjelekhez tartoz 
nak: a’ szem’ és a' mellékes tzíjék' enyhülékeny vagy 
közbeha yó hasogató fájdalmai, а’ láta'` kitágula'sa és füsthöz 1Éasonló homálya, а‘ szivárványhártya’ 111023111 
lansága, fényiszony, a' látás’ legnagyobb csüggedése, 
a' szem’ nyilvános duzzadása, és a’ kôthártya’ némelly 
edényeinek vérrel eltelése. -- „zen, hosszas folyamata. 
miatt alkalmatlan nyavalyát megliú'tés, 65 más szemgyu 
lada'sok’ társaságában erömůves sértések támasztják. -- 
Jóslata szomorii; -mert‘ritkán oszlik el, többnyire kiiz 
zadásba , melly által szemvl’zkór, vagy megkeményedés 
be végzôdik, melly által iiveghályog (glaucoma) hoza 
tik elô. -- Gyógyl’tását е’ bajnak nadälyokkal, sónemi'í 
hashajtókkal, azután édes hìganynyal, állandóbb elveze 
töllikel, és száraz hév’ alkalmazatával igyekszünk eszkò' zö ni. 

Gyulasztó idegreCzeIOb. 

(Retinitis phlegmonosa.) ’ u 
159. §. Ezen súlyos betegségnek fészke а; ideg 

recze’ edényhzírtyájában vagyon.~ Fôbb kórjelei követ 
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kezôk: a’ szem’ feneke'n kiilekezö kegyetlen fríjlialom, 
melly nem soká a’ bántódott félen a’ före is elárad, 
tovzíbbá igen nagy fényìszony, bö könyár, kellemetl'en 
szikra- és vìllámlzitás., fénysejte'sre korlátolt láttehetség, 
a’ láta’ legnagyobb szůkůlete, а’ szivárványhártya’ moz 
gatlansága, és ve'gre heves l'obláz’ tüneteì. —— Ezen gyn 
ladás kiváltképen ñatal és érzékeny egymikben, kik 
elnyomatott szokványos kiürítéseik miatt szemtorulatok 
ban szenvednek,eröszakos> fény-behatás ат} hozatik 
elô. —‹ Ezenv betegség a’ láttehctségct mindenkor igen 
nagy veszedelembe dönti; mert, rìtkán $з01<0|те10$и1ап1 
a’ “Мама; e’s ha eloszlik is, jobbára mort иду lát 
bénulatot hagy maga uta'n.. Sokkal gyakrabban megke 
ményedésbe végzödik, ‘аду kiîzzada'snak ’s túltengés 
nek veszi ‘щей, és az idegrecze'n különbfe'le életmú've 
гей változásokat hoz eIö , mellyek gyógyi'thatatlan vak. 
ságot okoznak. - Gyógyitása a’ lobellenes készület’ bô. 
használatában áll. 

I_II.v Kf‘i'l‘ó‘zmemů szemgyuïa (“зад 
's azok’ ‚маме. 

1-60. 5. Valahányszor a’ szemgyuladäs valamelly 
egyetemes» nya‘valya'ban szenvedô életmú'séget támad meg, 
annak kórjelei nem úgy mutatkoznak, mint mikor tö 
kél'etes egészsé " emberben fordul elö. Ezen nézôpont 
ból a’ szemgyu adások kétféle különbséget terjesztenek 
elönkbe, t. i. vagy minöségök , ‘аду fokuk változik meg. 
Melly szemgyuladások gyulasztó minöségöket megtart 
ják, többnyire a’ gyu-ladás’ fokára ne'zve azon változást 
szenvedik, hogy enyhébb és kisebb mértékben külekez 
nek. Közönsé es ezen szemgyuladás’ módosi'tása azon 
egymikben , ki a’ szemgyuladás mellett valamelly ide 
ges betegségben, vagy az életmú'ség" egyetemes gyen 
geségében szenvednek. Jóllehet pedig eiïéle esetekben 
a’ gyula'däs közönségesen a’ hevesség’ legnagyobb {01:5 
ra emelkedni nem képes: meg kell aze'rt jegyezni, hogy 
néha az élettehetség’ nagy gyengeségéh-ez súlyos hely 
beli szemgyuladások csatlódnak. 

161. §. Fontosnbb a' szemgyuladäsok’ azon kü 
lönbsége, melly azoknak minöségén nlapszik. lllyenkor 
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a’ betegség’ egész kíileménye megváltozik, és а’ kór 
jelek sainte új arányban mntatkoznak. A’ szelngynla 
dások’ ezen 1’611026561 csak azon egyetemes betegse'gek 
kepesek elöhozni, mellyek úgy nevezett kórszúnynyal 
(diathesis) járnak, 65 kìtünôleg a’ tengélet’ körét 116111 
ván, a' nyìrk- és hajsza'ledényekkel dús hártyás rend 
szerben vel-nek magoknak fészket. Eiféle egyetemes 
betegségek' különbse'ge szerint, az ezeknek megfelelö 
különnemů szemgyuladások, hurutos, orbánczos, 6511 
205, köszvényes, küteges és senyves gynladäsokra osz 
lanak. A’ küteges 65 senyves szemgyuladások, а‘ kü 
tegek’ és senyvek' különbsége szerint, 1511161 többféle 
felosztásokat szenvednek, melly alább-rendeletl'í felosz 
tásait a’ kiilönneml'i szemgynladásoknak, valamint ezek’ 
alakait is, alább adandjuk е16, 11116611 azokról egyen 
kint lesz alkaltnunk szólani. 

162. §. Jóllehet pedig ne'melly 'egyetemes hetegsé 
gek a' szemgyuladásokra tulajdon bélyeget nyomnak; 
még-is egyedú'l nem elegendôk а‘ 1‹й16ппе1111’1 szemgyu 
ladások' elöhozására, hanem a’ természetöknek megfe 
lelô gyuladás’ eredetének csak egyik pontját teszik, t. 
i. az elökészi'tö okát. Inne't kitetszik, hogy hibás azok 
nak vélekedése, kik `n'.kiilönnem\ï szem uladásokayl 
csak a’ lappangó egyetemes nyavalya’ kórje einek tait 
ják. Mert ha а’ különnemü szemgyuladások csak kór 
jeles bántalmakat képeznének„ eñ'e'le egyetemes beteg 
ség mellett, kivált 11116611 ez nagyobb fokban van kife 
jl'ilve, mindenkor, vagy legalább legtöbb esetekben, e 
16 kellene fordulni a’ különnemi'i szemgynladásoknak, 
a’ mit nem tapasztalunk ke'tségkívül azért, hogy a’ 16 
masztó okoknak nìncs mindenütt kitéve ‘a’ beteg. De ‚ 
azt is szükség megjegyezni, hogy ha a’ kórkészség igen 
nagy mértékben van jelen, csekély támasztó okok is 
elegendök а’ gyuladás’ elöhozásära; 65 úgy látszik, hogy 

' innét vette eredetét ama’ hamis állítás az egyetemes 65 
11е1у1›611 betegség közötti viszonyról. 

163. §. Azon egyetemes betegségek, mellyekhez 
folyamatuk alatt kiilönnemi'i szemgyuladás szegôdik, 
ennek kezdetekor különbféle fokban szoktak kifejülve 
lenni. Midön a’ lappangó‘ betegség’ kisebb~ foka van 
jelen, 65 valamelly támasztó ok szemgynlada'st hoz elö: 
ez nem ölt mindjárt eleìtôl fogva különnenn'í bélyeget, 
hanem eleìnte gyulasztó természettel bír, 65 csak ké 
öbben hódol az egyetemes kórszúny’ igája alá, ennek 

különneml'í bélyegébe öltözködve'n. Ugyan ezt szoktuk 
tapasztalni akkor is, 11116611 az egyetemes' betegség na 
gyobbrészt 11161’ meg van gyógyítva, yde egészen 111111 
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va még nincsen. Azon különneml'í szemgyuladás'ok', 
mellyek a’ most emli'tett utakon támadnak, másodren 
dieknek (secnndariae) neveztetnek, és abban különbôz 
nek az elsörendiektöl (primariae), hogy ezek mindjárt 
eleitöl fogva az egyetemes betegség által bélyegeztet 
nek. Elsörendi kiilönnemu” szemgyuladások csak akkor, 
kaphatnak létre, midön az e etexnes hete se' na obb fokban uralkodik. gy g g gy 

164. §. A’ különnemi'i szemgyuladásoknak folyama 
tuk más, és az idöszakokra nézve nem olly rendsze 
rintes, mint a’ gynlasztó bélyegüeké. Kiváltképen pe 
(“для erötulos idöszak ollyan kurta szokott lenni, 
hogy azt csak alig lehet észrevenni. — Végzödéseik 
ezen gyuladásoknak ugyanazok ugyan, mellyek a’ gyu 
lasztó bélyegl’íeké, de a'mazok még-is bizonyos kimene 
telekre hajlóbbak, és ezeket is önnemú'leg szoktäk mó 
dosi'tani. Egyátaljában а’ kiilönnemii szemgyulndások 
inkább anyagbeli vfí‘ltozások’ elôhozása'ra, mint elosz 
lásra törekesznek. Inne't jóslatuk is átal'ában véve szo morúbb, a’ gyulasztó szemgyuladásokénál. —- М1 pedig 
gyógyi'tásukat illeti, ez is sokat különbözik egyéb szem 
gyuladások' orvoslásától. Mär m‘aga az elsö kóridöszak’ 
gyors folyamata “уйма, hogy a’ lobellenes gyógymód 
e soká, se nagy mértékben ne használtassék. De a’ 

második kóridószakban legnagyobb niódosítása 111112111 
tatik a’ gyógyításnak az egyetemes betegség miatt, melly 
пе!‘ legïözésérß а’ legnagyobb szorgalmat kell 10111109. 
ni; mert hacsak ez gyökerestöl ki nem írtatìk, а’ szem 
gyuladás ‘аду határtalan ideig tart; vagy a’ kórismét etekre igen hajló marad. " 

Hurutos szemgyuladás. 
( Ophthalmia. сами-110511.) ' ‘ ’ 

165. §. Minden hurutos gyuladás a’ nyák-elválasz 
tásra rendeltetett életmi’ivekhen fészkül. A’ szemhez 
tartozó részek közú'l leginkább a’ Meibom’ mirìgyei és 
köthártya választanak el nyákot: a’ hurutos szemgyuf 
ladás tehát csak ezen részeket támadja meg. lnnét ket 
tôs alakban fordul elö а’ hurutos szemgyuladás, mint 
t. i. a' Meihom’ mirigyeiben, vagy a’ köthártyában ta 
nyázik elökelöleg. A’ hurutos szemgyuladás’ azon ala 
ka, melly a’ szemhéjban helyezett mirigyeket támadja 
meg kitünöleg, hurutos szemhéj-mirigylobnak, vßgy lm* 
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tutos szemhéjlobnak, vagy mirigäes szemhéjlobnak is neveztetik. Melly pedig leginkáb a’ köthártyát ostro 
‘ molja, sokfc'le nevczetet "Еве! ugyan, de közönségesen 

meg-is a’ megletteknél egyiptomi szerngyulad'fis, a’ kis 
dedeknél рейд iijsziilöttek’ szcmgyuladaisa neve alatt 
esme'retes. 

' ‘Наташа szemliéj-mirigylob. 
(Blep'haradenitis стан-110511.) 

166. §. Ezen gyulada's a' szemhéj-szél' kellemetlcn 
viszketésével, dagadäsaival és vörösségével kezdödik; 
melly kórjelek vagy az egész szemhe'j-szélen, ‘аду csak 
а‘ szemszegletekben tapasztaltatnak. А’ dogana! és vö 
rôsség a’ szemhéj’ kiilsô szinén annak szélein túl nem 
terjed; de a’ belsö fölületen a' szehéjak’v köthártya'ja 
nagy területben feldagad és megvörösiil. Innét van, 
hogy a' beteg a' szemho'jak’ mozdnlatai alatt kellemet 
len feszülést és nehézséget érez. A’ takony-elválasztäs 
mind a' mirigyekben, mind a' kötha'rtyán elnyomatik, 
а‘ könyek pedi a’ rokonszenvesen felingerlett könymi 
rigyhen nagyob mennyiségben választatnak el. Mint 

_ hogy pedig a’ nyák’ elnyomatott elválasztása miatt a' 
bövebben kiválasztott könyek a’ szemen nyákkal nem 
elegyülhetnek , csipôs minó'se'göknél fogva а’ szemekben 
égetést, az arczakon pedig hasonló érzelmen kívül, sok 
szor kipörsögést is okoznak. A' régiek а’ szemhéj 
mirigylobot ezen idôszakban nedves vagy savós szem 
gyulada'snak (ophthalmia humide ant serosa) nevezték. 
De nem soká a’ nedves szemgynladäs szárazra штат“: 
( száraz szem , xerophthalmus , xerophthalmia , scheroma); 
mert midön a’ gyuladás a’ köthártyán tovább terjed, a’ 
könyek’ kiválasztása felakad, és a’ szemben ollyan ér 
zelem hozatik elö, mintha abba föveny “аду más vala 
mi kis idegen test hullott volna. 

167. §. Enyhülve'n lassankint a’ gyuladás' heves 
sége, a’ szemhéjak’ vìszketése megszi'inìk, és a' nyi'lk 
elválasztás ismét ,elöa'lL De ezen takony nem valóságos, 
hanem genyképi'i, és sokkal több, mint az egészseges 
állapotban. Ezen nyák-elválasztástól különbféle tiìne 
mények veszik4 eredetöket. Идут-18, mìdön a’ szem 
nyitva vagyon, a’ nyák’ egy része meghegedvén, a’ па 
ruhártyát egy igen vékony hártya yana'nt behúzza. In 
nét a’ látás nappal ködössé va'ltozi , estve pedig úgy 



Hurutos szemhe'j-mìrigylo-b. A 75 

módosítatik, hogy‘a' gyertyavilaíg а‘ betegnek mint еду 
tarka szalaggal környelt korong так szemeibe. jsza. 
ka a’ nyák megkeményedvén és a’ szemszörökre regad 
ván a’ szemhéjakat összeenyveli. A’ régi4 szemészek a' 
szemhéj-mìrigylobot ezen ìdöszakában száraz csipakór 

vnak nevezték (lippitudo sicca,crystallifera). -- A’nyák’ 
bövebb elvälasztäsa mellett gyakran а’ szemhéj-szélekeu‘ 
apró pörsedések is tämadnak, mellyek genyképl'í anyag 
gal megtelvén, azután pedig felfakadván, a’ szemhéj 
szélek’ kifekélyedését okozzák. Ezen felevôdött helyek 
Aigen fájdalmasok, kivált ha a’ gôzkör’ szabad behatásá 
па!‘ ki vannak téve. Innét van, hcgy az illyen bete 
gek szemhe'jaikat összehúzni ‘аду épen esukva tartnni 
szokták. Midôn ezen kórídôszakban a’ felevödés mesz 
не harapódzìk, és a’ viszketés’ és égés’ érzelme egy 
szersmind igen ладу mértékben van jelen, а’ régiek n’ 
bajt csipakórnak, ‘аду faggyas -könyárnak nevezték 
(lippitudo, epiphora sebacea На pedig az emli'tett fel 
evôdés a’ szemszegleteknél tovzíbb nem terjedt, szeglet 
csipakórnak hivatott (lippitudo angularis). _ 

16S. §. A’ genyképi'i nyák’ elválasztása és a’szem 
héj-szélek‘ felevödése, a’ környiilmények’ különbsége 
szerint különbféle ideig tart. Hosszabb folyamatav alatt 
ezen gyuladásnak a’ vörös és dagadt szemhéj-köthártya 
tultengésre mutat hajlamot. Mìdôu a’ szemhéjszélek’ 
kìfekélyedése és а’ genyedés шубы) tart, ez mind in 
kább messzebb terjedni és mélyehben behatni покой. 
Innét gyakran megesìk, hogy а’ вшедпЬёЁ-егезгеЬеНоп 
tatnak (szemeresz-csorbulás ,perivrasis, peribrosis), vagy 
а’ pillaporczok megemésztetnek. Végre Aha a' genyedés 
akxír kedvezö környülmények miatt, akár а’ miivészet’ 
segedelmévellvégére jutott, többnyire tiszta és valóságofs 
nyák’ elvälasztása nagyobb mennyiségben marad ‘9181 

.820., melly rendellenes elválaszta's könnyen yszokványos 
sá válik. - Egyébira'nt a’ hurutos szemhéjÁ-mirigylob, 
ШИН: eleinte, gyakran nátha’val, föfájással és néha hu 
rutos la'zznl is szövetkezik. . 

169. §. A’ gíízkörös lég’ ellenes behnt'fisa ezen be 
tegség’ leggyakoribh támasztó okául этому“. A’ hév 
mérsék' rögtön változásai, és а’ szelek, hol kórkészség 
re találnak, ezen душам“ könnyen elöhozzák. Innét 
jóllehet ezen betegség az esztendö’ minden szakaiban e 
lég gyakran tapasztaltatik: meg-is ôszszel és tavaszszal, 
midôn а’ gözkör legtöbb viszontagságoknak van alávet 
tetve, szinte minden esztendöben leggyakrabban és 1151’ 
ványosan fordul elö. A’ bezárt,~megromlott, valamint 
n’ porra), dohos, poshadt hiigyanyos párázatokkal ferte 
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zett levegô is gyakran alkalmul szolgál ezen gynladás’ 
kifejlôdésének. Ide járulnak még a’ szemeknek pangó 
és poshadt vizekkeli mosogatásai is, mellyek hasonló 
lag képesek szemhéj-mirigylobot támasztani. 

170. §. Jóslata elég kedvezö ezen gyuladásnak, 
мы: а’ baj’ kezdetén; тег: ekkor kikerülvén a’ tá 
masztó okok’ befolytí'sát, sokszor önkenyt is eloszlik. 
De ha a’ genyképú nyák’ elválasztása beállván, a’ pil 
laszôrök a’ reájok ra ай: nyáktól kellóleg meg nem tisz togattatnak, némellyîor a' szemteke fele' fordulnak, es 
ezen rendellenes irányzatban azontúl is megmaradnnk , 
mig csak ki nem húzatnak. Ha a’ gyuladás magára ha 
gyatik, vagy fonákul orvosoltatik, és akármi okból 
vidült folyamatot vesz fel, a’ haj túltengésnek iramlik, 
’s a’ köthártya’ kt'ilönbfe'le nagyságú bujálkodása hoza 
tik eló. Ha a’ szemhéj-Szélek kifeke'lyednek, és a’ ge 
nyedés, mélyebben beha‘tván, a’ pillaporczot elpusztlt'a, 
heszege'ly (entropium) Штаб. На pedig a’ genye és 
а" szemhéj-ereszeket emészti meg, az alsó szemhéj ki 
fordul, és kiszegélyt (ectropium) képez, melly, midön 
az öregeknél fordnl elö, agg~kiszegélynek (ectropium 
enile) mondatik. Ha a'szemhéjak' széleì nagy kiterje 

de’s‘ben vannak kifekélyedve, ésv a’ betegek, mint közön 
ségesenpszokták, szemeiketA szinte mindenkor csukva 
tartják, Va’ szemhéj-szélek a’ szegleteknél könnyen ösz 
lzenönek, ё: részìntes ‘szemhéj-hegedés (anchylobl-e 
pharon partiale) kap létre. _ 
’ 171. §. Ezen gyuladás’ gyógyi'tásában a’ betegnek 
mindenek elött бета és egyenletes hévmérsékû levegöt 
rkell ajánlani, a' szemekre egyszersmind hìdeg borogatä 
войн! vagy mosásokat rendelvén. Ha a' szemhéj-mirigy 
10b menen nátha, ‘трав, vagy «dán humm. Mz is 
jelenkezik, belsökép izzasztók enyhe hashajtókkal ja 
valltatnak. Midön genyképú' nyák' elválasztása mutat 
kozik, ennek korlátlására enyhe fanyar és tisztl'tó sze 
гей’ külsö használata kìvántatik: illyen a’ rágó higany’ 
vagy fehér gálicz’ (vitriol. zinci? olvasztékn, mákony festvény és birsalma-mag-nya'kka идут/е. Ug'ynnezen 
szerek, de birsalma-nyák nélkül, javalltatnak akkor is, 
midön a’ köthártya túltengésre mutat hajlamot. На ge 
nyedés és a' szemhéj-szélek’ kifekélyedése tapaszt'alta 
tik, a’ bôr’ vìsszapótlása ’s a’ fekélyek’ hehegedése' 
elômozdítástíra szemkóvel és ólomféle szerekkel készl 

_ (ей szemvizek sziikségesek. I Azon eset'ekhen рейд,‘ hol 
a’ genyedés e's genyképú' пух-118 elválasztása’ megszirnté 
vel valósa'gos takony nagyobb mennyiségben választo 
dik ki, mzísi'tó szerek kìvántatnak, a’ szemhéj-sze'lekre 
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l'ralakhan alkalmazva. Illyenek a’ készl'tett horgag (tu-3 
tia‘ praeparata), a’ vörös e's fehér levált higany (mer 
curius praecìpit. ruber et albus ), a’ rög (1101115) ’5 töbh 
effélék. A’ szemszörök, mellyek talán ezen nyavalya’ 
lefolyása alatt rendellenesen а’ szemteke felé befordul 
nak, csipeszkével húzassanak ki. 

Egyiptomi szemgyu'l'adás. 
( Ophthalmia aegyptiaca.) 

172. 5. Ezen gyuladás Egyiptomhan honosan (en 
demice) uralkodik; Eul'ópában, mióta a’ folyó sza'zad’ 
kezdetével a’ franczia és angol hadiseregek Egyiptomból 
visszatértek, majd mint szórvány- ,_ majd mint `11117111‘; 
hetegség gyakran mutatkozik. Inne't van, hogy ezen 
betegség többnyire egyiptomi szemgyula'dásnak nevez 
tetik. Mások azt hadi szemgyuladásnak is (ophthalmia 
bellica) nevezik, azon okból, hogy midôn nemzetek 
nemzetek ellen harczolnak, ezen gyuladás a’ katonaság 
közt, és mindeniitt, merre ez útját veszi, hatalmasan 
nralkodni -és- messzeterjengni 520110". Némellyek sze1n-, 
és szemhéj-takärnak (ophthalmo- et hlepharo-blennorr 
hoea) Inondják, mások genyes vagy genyképú szem 
gyulada'snak (ophthalmia purulenta aut pnriformis), 
genyszemnek (oculus purulentus) nevezik, azért; mivel 
ha ezen betegség а’ kifejlôdés’ magasabb fokára jntott, 
a’l genyke’pi'i takony- igen nagy mennyiségben választa 

- tik el, melly elválasztás eggyike a’ gyuladás’ f6 1101‘ 
j_eleinek. 

173. »§. Az egyiptomi szemgyulada's nem mindeníith 
ugyanazon hevességgel, de nem-is u yan egy alakban 
fordul elö; mert ha ezen gyuladäs’, ivált mint ‘111101 
nyos nyavalya’ rajzaira függesztjük vfigyelmünket, öny 
nyen meggyôzödünk, hogy szìnte minden járváuy alatt 
más és ma's alakban mutatkozott. Ezen különbségeket 
а‘ betegse'g’ folyamata alatt uralkodó idôjárásnak, az 
égaljnak, a’ betegek’ életmódjának, az alkalmazott 
gyógymódnak e's más különbféle környülményeknek kell 
tuiajdonl'tani. Mindezen módosi’ta'sok mellett nzonban 
nem hijányoznak az egyiptomì szemgyuladäsnak bizo 
nyos jegyei, mellyek ezen gyuladást, mint sajátsa'gos 
és létalapos kórjelek bélyegézik. Területét tekintvén 
ezen gyuladzisnak, ha'rom fokot ziikség megkülönbëz 
tetnünk. Az elsöben csak a’ szemhéjak’ köthártyája 111111 
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так, n’ másodikban а‘ tiilk-köthártya is szenved, a’ 
harmadikban a’ beiegség a' szarnhártyára is elterjed. 
-- Kezdete ezen gyuladásnak némi kellemetlen érze 
lemmel nyilatkozik, mintha a’ szembe föveny esett vol 
na; a’ szemhéjak’ köthärtyzija megvörösiil és megdagad , 
a’ tiilk-kötha'rtya’ edényei is vérrel töltöznek, és ez 
is'puha daganatot terjeszt elö; а’ szaruhártya mintegy 
üveghez hasonló fényességet mutat, 's az egész szem 
különös tüneményt ölt. Ezekhez nagy fényiszony és bô 
könyár csatlódik, ’s n’ köthártyän némi savós небу’ el 
választása mutatkozik (viz-ar, hydrorrhoea 

174. §. Az egyiptomi szemgynladiis, a' kìfejlödés 
imént lei'rt fokra jntván, hacsak nem igen sebes folya 
matú, az emli'tett kórjelek mellett több napokig esen 
desen megmarad, söt ne'ha kedvezô környiilmények közt 
el is oszlik. De ha a' kifejlödés elôbbre halad, a’ szem 
héj köthártya tetemesb daganattá emelkedìk, és а’ Vö~ 
rös bársonyhoz hasonló küleményt ölt. A' szemhéjak’ 
mozgása akadályos lesz, külsö fölůletök pedig feldagad 
és kékes szl'nt vesz fel. A’ tülk-köthärtya is tömöttebb 
vörösse'get öltvén, a’ szaruhiirtya körůl dagadozni kezd. 
Ezekhez a’ szem’ kegyetlen, és fôkép éjenkìnt dulongó 
fäjdalmai járnlnak. A’ fény-ellenzés nôttön nö, a' sn 
vós kiva'laszték között majd nem sokára fehéres és {ё} 
hegedményhez hasonló pelyhek mutatkoznak. ’S l'gy а’ kiválasztott веду’ mennyisége lassankint mindin äbb 
növekedik, ’s az egész kiválaszték si'írübb, fehérebb 
és takonyhoz hasonlóbb alakot ölt (‘ай-‘5:, phlegmatorr 
hoea). 

175. ё. A’ nyavalya’ továbhi folyamata alatt eny 
hülékeny nyomda'jú Ми’ kórjelei is szoktak jelenkezni. 
Azonki'víil a’ szemhéjak' kötha'rtyzija nagyobb, kemé 
nyebb, és bibircses küleményi'i daganatot terjeszt elö. 
A’. tiilk-köthártya is tetemesebben megdagad, és a’ вта 
nlhártyát, mint a" hevesebb kötlobban, säncz gyanánt’ 
veszi köriil. A’ fäjdalom módnélkül kegyetlenkedik, ‘ 
’s а’ fôre is kiterjedvén, a’ beteg’ álma't eli'ízi. A’ nagy 
mennyiséggel kifolyó takony sárga színt ölt, és тайна‘ 
gos genyhez hasonló alakot vesz fel (geny-:ír, pyorr 
hoea ). A' szarnha'rtya eleinte meghomályosodik, azután 
megfehéredik, és vagy egészen geny-örvénynyé va’ltozik', 
vagy csak részintes, de többnyire beható genyedésbe 
megy által. Innét aztán töhbnyire vagy szempnkkanás, 
vagy akár egyszen'i, akár fiirtös szivárványiszam kövot 
kezik. Kíilönbözö idö után az életmi'ives részeket töb 
bé kevesebbé megemészlö genyedés megszi'inìk , а’ snvós 
nedv’ elvzílasztása ekkor kôzönségesen visszatc'r, és so 
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ka'ig tax-tó fényiszony marad vissza. Minekutiina pedig 
a’ szemgyulada's’ minden kórjelei elti'intek , mind a’szem 
he’jak' köthártyáján , mind maga'n a’ szemteke'n különb 
féle hibák maradnak hátra, mellyekröl a’ jóslatban te 
endünk emli'tést. 

176. §. Ezen gyuladás’ folyamata шкал forró; 
mert többnyire hat sôt több hetekig is eltart. Izgéko 
nyahb és vérteljes egymikben а’ gyuladaís és lázas ba'n 
talom nagyobb hevesse'ggel jar. Ha a’ beteg’ környül 
ményei a’ nyavalyának kedveznek , a' gyuladás nemcsak 
a’ szem’ belsö részeire is elterjed, de magát az agyat 
is megtámadja, és félreheszédet, legkeményebh fófájá 
sokat hoz elö. Az egyiptomi,szelngyuladás majd mint 
szórvány-, majd mint `järvzíny-betegség szokott elöfor 
dulni. Sokszor mint járvziny-nyavalya, kivált a’ kato 
nasa’gna'l, szerteszét harapódzikí i'gy p. 0.a’ franc'zìa hadi 
seregnek, melly az egyiptomi háborúban jelen volt,As- 
salini’ bizonyi'tása szerint, egyharmada ezen betegség 
ben szenvedett. Nycmdája ezen gyulada'snak állandólag 
enyhiilékeny, úgy, hogy a’ nehezbiilések közônségesen 
estve ällyán be, viradtig tartannk. A’ felélesztö indu 
latok ’s az idô’ hìrteleu változásai is néha igen súlyos 
nehezbülésekre szolgálnak alkalmat. 

177. §- Az egyiptomi szemgyuladás’ okvizsgálatá 
ban az orv'osok különbféle véleményekre szakadoztak, 

_és még mai nap sem hozatott a’ dolog ege'szen tisztába. 
Sokan azt álli'tjäk, hogy ezen gyuladás egyedül ragály 
ziltal támnsztathatik, melly Egyìptomban honos lévén, 
nálunk eredetileg soha sem terem, hanem folyó 52:11:1 
dunk‘ kezdetével az onnét visszatérö franczia és angel 
мам-еды; által hozatott be hozzánk. Azon szn'mos 
hadak által pedig, mellyek újabb idökben vìseltettek, 
ezen betegség szinte ege'sz Europára elziradott. Mások 
ellenben épen ellenkezöleg ve'lekednek, ’s azt álli'tják, 
hogy az egyiptomi szemgyuladás, jelen kórkészség mel 
lett, a’ özkör’ viszontagsa'gaì és az idô’ ellenes befo 
lyásai a' tal támasztatik leggyakrabban. Ragályos mi 
nöségét vagy egyenest tagadják, vagy igen szúk korlá 
tok közé szorítja'k. 

178. §. A’ vélemények’ ezen meghasonlásábammelly 
mind a’ két részrôl tapasztulatnk által támogattatìk, a.’ 
józan ész közép шаг javali. Elöször ugyan, lxogy ezen 
nyavalya raga'ly által tovább terjed, azt egyenes tapasz 
talmányok bebizonyították. Dee’ mellett azt sem le 
het tagadni, hogy ezen gyuladás, minden ragälyos fer 
teze’s nélkiil is, más indi'tó okok által mindenütt elôho 
zathalik. Mert nem rìtkák а’ szórványosan elôforduló 



80 Egyiptomi szemgyuladás. 

egyiptomi sz‘emgyuladäs’ ollyan példái, mellyekben a’ 
fertezésnek legkisehb nyomára sem akadhatpi. Ide ja’ 
rul, hogy az újsziilötteknek szemgyuladása’t, melly az 
egyiptomi szemgyuladással mindenekben megegyez,min- 
dennap tapasztaljnk minden ragály nélkíil kifejleni. Ki 
világlik ezekbôl, hogy ezen szemgynladás mind ragály, 
mind más támasztó okok által elöhozathatik, és nagyon 
hihetô, ho y a' messze terjengö járvtínyok alatt mind a’ két úton tämasztatìk. 

179. §. De hogy ezen hetegség akármellyik úton 
létre kapjon , гей mindenkor készse'gnek kell `101011 len 
ni. Hanem mibenlétét ezen kórkészségnek nem esmér 
jiik. Annyi bizonyos, hogy megváltoztatott életnem, 
vékonyabb ruházat, a’ hévmérsék viszontagságai, meg 
romlott nedves levegô, a’ szabadon éjelezés, a’ test’ 
kimerítö fárasztdsai és módnélkíilös gyakorlásai, kicsa 
pongó szerelem , hatós világossa'g, és több hasonló kör ny'ü mények magasl'tják ezen kórkészse'get._ Ugyanezen 
ártékony hatalmak, minekutsína a’ készséget bizonyos 
fokra emelték volna , folytatott behatásuknál fogva 
gyakran támasztó okokká válnak. Minthogypedig E 
gyiptomban а‘ gözkör’ mérséklete igen-hirtelen válto 
'zékony, ’s a’ nappali száraz hévség éjenkint nedves hi 
deggel váltakozik, továbbá a’ levegô szinte mindig po 
ros, a’ napsugarak a’ fehér fövenytöl erôszakosan ve 
retnek vissza, a’ Nilus sokszor kiönt, ’s a’ lakosok 
fn'talan, mértékletlen életet_viselnek: nem lehet сво 

-dalni, hogy ezen ilyavalya a’ tartomány' örökös os 
юга. 

180. §. De sokszor az egyiptomi szemgynlada's nem 
a’ levegö’ és égalj' befplyása által hozatik elô, hanem 
еду kiilönôs ragályb'ól, melly ugyan ezen betegség’ ter 
ine'nye, veszi eredetét. Ezen raga’ly a' rnha'k- ’s házi 
eszközökre is ragad, e's a’ helytálló ragályokhoz 111110 
zik. F6 hordozója a’ szembôl kifolyó genyke’pi'i ned 
vesség. De ha a’ nyavalya rosz indulatot ölt, lázzal 
jár, vagy több illyes betegek вы“: helyre 650205101‘ 
tatnak, az emll'tett ragály szállóvá va'lik, 's a’ 100036 
be is felemelkedik. Az Vegyszer kiállott nyavalya a’ 
többszöri fertezés ellen nem nyújt oltalmat. 

181. §. Jóslata ezen gyuladásnak ätaljában szomo 
rú; mert a’ szemek’ genyede’s általi megeme’sztése’re és 
a’ ltíttehetség’ elpnsztl'tása'ra az egyiptomi szemgyuladás, 
minden egyéb zemgyuladások között legnagyobb haj 
lammal bu'. Jobbára a’ johb szemen kezdödik,- ’s rö 
vid idöy alatt а’ balra is hasonló hevességgel elárad. 
De me'g akkor sem szokott' ezen szemgyuladás t‘ökéleteS 
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ege'szségbe; v‘e'gzödni,. inidön .enyhe’bh folymnatot .követ; 
mertnezen .eselben »i8 jobbára Iis? ~imelnhéj-leöthfirtya’ 1111 
gamma,y v‘örössége,~ sôt néha.A szemcse's küleménye is, 
‘аду tetelhes bnjálkodzísafszok'ott vjsszamaradni. A’ 1161 
hártya' llasonló rendellenes aillapotia igen 50111113` szo 
kott tnl'ianì@ ésnemwsak az orvoslásnak makacsan el 
lenta'll, .de ‚а‘ szemet szüntelen izgatva'n , tij és új 1111г 
ismétletekreisjalkal|nat,.szolgál.`.~:Midön az egyiptomi 
szemgyuladáçl járványosan ..ural-ko.dik,`fa’ járvány’ kez 
detén és végénv enyhéhb szokott-.lenni, annak е161‘е11а 
ladtámped-ig legnagyobb hevességgcl dühösködik.. ЕЩЁ 
le ,ja'rványok alatt ~a’. katomík közt. az l‘ljonczok hama 
rabb e's veszedelmesebben »ta’madtatnak meg, mint a’. 
saolgáltlkntaniík, A’ puszn’ta's, mellyet sokszor efféle 
járványokmkoznak, iszonyú. Adams szerint‘magäban 
az angol hadiseregben az ezen szemgyul‘adásban 111115111 
kultak’ szeima szinte ötezerre ment. Hasonló ‘111521116 
sait трат-15111111 az >egyiptomi szemgyuladásnak kiilönb 
félefútazókis. ' ‚ ‹ 
f.; v182. §. ."Mi» az egyiptomi szemgyulada's’ jóslatát 
egyes. betegeknél .ille1i, azt különhféle indítmányok kor- ' 
mányezzák.-` Ha.v a’ baj’ kìfejlödése elôtt nz egymi tö 
ke'letes egéslzse'ggel bl'rt, ’s a’ járvz-íny’- nemtôje jó in 
dulatú, ha az orvoslás jókor és çzéliränyosan intézte 
tett,.n1éltzin szerencse's kimeuetelt lehet reményleni. A’ 
környühnények’ illy állodalmában ezen szemgyuladás 
töbhnyiŕe a’ vl'z- vagy tak-ät" idöszakáhól elég hamar 
egészségbe tér vissza, a’l nélkül, hogy a’ дыру-111’ idö 
szaka beállana,'vagy a' szemhe'jak’ kötha'rtyäja 11111111 
kodnék." Debay a'» nyafvalya tovább tartvaín, a’ 111111116 
dés’ magasahh fakára I emelkedik, а’ jóslat’ fö indi'tmá 
nyn’a’ibeteges bántaloin’ területe'töl fiigg. Мех‘! ha csu. 
pán a"szemhéjak’ kötháŕtyäja szenved, a’ szem' nn'ikö. 
dését ugyan sommi veszedelem sem feyegeti, de a’ köt 
liártyának' vìsszamaradó szemcsés vagy bihircses kiile 
ménye niiatt, az egészség’ tökéleles lielyre állíta’sa ne' 
lie'z, és csak sok idö mnlva következik. Y 

‘ 183. §. ` A’ gyuladás’ kifejlôdése magasabh lépcsöre 
jutván, és a’ szemteke’ köthártyáját is n‘legtiímadván, 
ha ‘jó ‚а‘ beteg’ testalkolmánya, és a’ környíilmények a.’ 
gyógyításra~nézve kedvezékenyek, a’ szaruhártya a’ ge 
nyedéstöl ugyan ment marad, de a’ bnjt még-is ezen 
hártya' foltos homa'lya, vagy posztó képlödése fejezi be. 
De sokkel gyakrabban megesik, liogy а’ szaruhártya 
genyedésnek indul, és ekkor mindig tetemesb utóbajok 
következnek. Маг: ha a’ genyedés az egész szarnha'r 
tyaít mcgtámadja, de azt egészen meg nem emészti, tcl 

6 
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jes szarucsap fejlik ki. Ha рейд n' genyedés a’ наш 
hártyát egészen megemészti, szarnvés'z (phthisis corneae) 
következik, söt ha n' genyedés' következésiben szem 
pnkkanás is järt elöre, szemvész (phthisìs bulbi) ‘9116 
dik ki. Midön a’ genyede's a’ sznrnhártya' еду részét 
“(пицца meg, hegjegyet hngy maga ntán; hol pedig a’ 
részintes fekélyek a’ _szaruhsirtyiit a'tlyuknszlja'k, és szi 
várvány-iszamot hoznak elö: ha ez csakugyan elenyé 
szik is, még-is mìndenkor nemcsa-k hegjegy, hanem» 
löheg is (synechia anterior), a’ läta' különbféle ‘биоп 
tngságaìval -marad Назад. На mindezen hibákat fon 
tolńra veszszük, könnyen átlátjuk, mi tetemes károkat 
okoznak МОК а’ láttehetse'gnek. d v. 

184. 5. Ezen veszedelmes és gyakrany jlirványos 
nyavalyában nemcsak n’ betegek’ gyógyl'tásárn, hanem 
nz egészségesek’ oltalmnzzísára is sziikséges ügyelni. A’ 
“швы, kórellenzö tanács minden egészségesekre nézve 
abban zill,hogy minden befolyásoktól óvukndianak,mely 
lyek az egyiptomi szemgynladás’ kifejlödésének kedvez 
nek: kerüljék tehiit a’ hévmérsék’ rögtön va’ltoza'sait, 
igen vékonyan ne öltözködjenek, le'les italokkal vissza 
ne éljenek, testöket kimeri'tôleg ne gyakorolják,’s töhb 
eñ'éléktöl ondosan tartózkodjanak. Hogy pedìg a’ nya 
valya ragáy által tovább ne terjedhessen, a' betegek 
köriil n' legnagyobb tìsztnságra szükséges iigyelnì. A 
zonkiviil a' betegeket az egészségesektôl mindenütt, de 
kiváltképen мойки“, kik kasza'rnyákban laknak, söt 
még azokat is, kik a' ragâlyról gyanúsak, mintegy hu 
szonnégy napig szorosan el kell választani. A’ lába 
dókat csak negyven napi elválasztás és gondos tisztoga 
tás után kell az egészségesek közé ereszteni. Megsziin 
vén a' járvány, а’ kisebb e'rtéki'i házi eszkôzôket el kell 
égetni, a’ többit pedig lúggal megtìsztítani. A' bete 
gek’ volt lakait újolag bemeszelni, mindenfélekép (131 
titani, és még azután is jó ideig üresen hagyni és uzel 
löztetni szükséges. 

185. §. Magát a’ gyógyi’tást ezen nyavalyában a’ 
betegség’ természetéhez, fokához és idôszakához sziik-~ 
séges alkalmazni. Mi az egyiptomi szemgyuladás‘ ter.. 
mészetét illeti , T. Frank Lajos, ki ezen nynvalyára néz 
ve Egyiptomban tapasztalatokat gyú'jtögetett, вы állítja, 
ho y nz az élettehetség’ legnagyobb gyengeségén alap 
ий ; innét a’ baj’ orvosläsára ösztönlô gyńgymódot n 
jánl. De ezen bánásmód, mint ezen душам“ eddig 
Európában lehetett szemmel tartnni, a’ betegse'g’ terme 
szetének épen meg nem felelt; sôt semmi sem tapasz 
„наши kzirtékonyabbnak, mint akármiféle izgató sze 
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rek. Ellenben az idején és bökeziileg intézett lobelle 
nes orvoslás egyedülös eszköz vala, mellyböl a’ beteg’ 
iidvére ne'mi remény sugárzott. Tchat mìndja'rt. а’ he 
tegség' kezdetén а’ betegen bô érva’gás,vvagy némellyek’ 
u'ánlása szerint a’ hnlánték-iitér' megnyitiisa intéztessék. lia erre azonnal könnyebbülés nem következik, a’ kö. 
zönséges vérbocsátást isme'telni sziiksc'gcs. Ezen bô 
véreresztések olly szükségesek, hogy némelly orvosok 
azokat е e'sz n' ve'redények' összeros'kadiisáig e's a’ be 
teg' ájulasbu merüléséig ajánlják. Es pedig legtöbb be 
teg'ek ezen nyavalyában а’ legnagyobb véreresztéseket 
megbirják a' nélkül, hogy erejökre ne'zve tetemes kárt 
vallanának. 

186. §. A' közò’nséges vérhocsátások után, mellyek 
a’ nyavalya’ fokiínak megfelelöleg intéztettek, hashajtó 
szerek legczélirányosnbban rendeltetnek. Tompább ros 
‘й egymiknek édes higany jalapgyöke'rrel elegyitve ada 
tik, az izgékonyabbaknak pedig égvényes köze'psavak 
hasznosabhak. T. Adams az elsö érva'gás ищи, mellyet 
nagy mértékben ìntéz, hzinytató borkövet rendel пиву’ 
adagokban, iigy, hogy a' hányás több izben következ 
zék, és több órákìg tartson. Ezen bámismódból, “$10 
kedése szerint, kettös haszon háramlik a' betegre: 016 
ször a’ gyomorra, úgymond, hatalmas elleninger al 
kalmaztatik, egyszersmind az életmiiség’ crei annyira 
kimeritetnek, hogy az a’ gyuladäs’ további fentarta'sa'ra 
tehetetlenné válik; másodszor pedig a’ szemedények’ 
élettehetse'ge megváltozik, és a’ kötha'rtya’ rendellenes 
ségeire törekvö hajlam eltöríiltetik. 

187. §. Helybelileg, mig a’ gyulasztó kórbélyeg 
tart, nada'lyok kivántatnak nagy szzímmal, ’s ha a’ do 
log iigy kivänja, ismételve is; a’ szemekre pedig hideg 
Бах-051110501‘ sziikségesek. Ezen borogatma'nyokat, szor 
galmasan lijitvn, mindaddig folytatni sziikséges, mig 
a’ szaruhártya homályosodni nem kezd. На a’ nyák 
elválaszta’s igen bô, a' hideg vizhez (Наташе: vngy ó 
lomcznkor vegyitethetik. Azonban ha a.’ szemek a’ hi 
deg’ alkalmazata't nem szenvednék, azt langy lágyitó-, 
fanyar szemvizekkel kellene felváltani. Illyenkor tehiít 
langy nuilyva-forrázat ólomeczettel, vagy bodzaforrázat 
mákonyfestvénynyel és ólomeczettel , Май‘ becseppentés-, 
akár horogata'sképen haszonnal rendeltetik. 

188. §. Ugyan eñ`éle langy szemvizek' alkalmnza 
ta csúzos "иду köszvényes egymikben is legczélirányo 
sabb. Ezeknek teha't langy fördök, az vigy’ melege, ’s 
enyhébh izzasztó szerek, mint а’ bodzafélék, Minderer‘ 
lélje ’s t. e., foganattal rendeltetnek. A’ görvélyes, vngy 

б. 
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más valamelly kórszúnyt keblezô egymiknél, a’ gyula 
dés’ hevessége lecsendesítetvén, más czélirányos szerek’ 
használata is sziikséges. На pedig akármiféle betegek 
ben a’ дату-111" idôszaka alatt nagy közönséges gyen e 
se'g, és a’ tengélet’ tetemes csiiggedése tapasztaltati , 
perni héjt, kálmos gyökeret, ’s más n’ visszapótlást 016 
segítö szereket szx'ikséges rendelni. 

189. §. A’ geny-ár’ folyamata alatt azonfölül, ki 
vált 111111611 a’ szarnhártya veszedelemben forog, az elöbb 
leborotvált fôtetöre, csecsnyxijtványok‘ täjékára, vagy 
a.’ tarkóra, dárdanyvaj legnagyobb haszonnal kenetik 
be; valamint az izgató lábvizek is ezen idöszakban 
czélirányosan rendeltetnek. Félbehagyván már most a' 
hideg borogatásokat, a’ szemekre tisztl'tás végett а’ fen 
tebb (187. §.) emll'tett szemvizek, továbbá száraz hév, 
és többnyire a’ mákonyfestvény is, napjában egyszer 
hecseppentve, kivántatnak. Midön a' szarnhzírtya ge 
nyedésnek indnl, akkor a' szemkô' használata javalltá 
tik. На а’ szaruhárlyán keresztii’lható fekély támad 
vain, szivárványiszam keletkezett, а‘ szembe feleresztett 
beléndek- vagy nadragulya-vonatot kell csepegtetni. Ha 
teljes szarncsap' képlésére mutatkozìk hajlam, annak 
elfordl'tására sokszor a’ mákonyfestvény, vagy Syden 
ham’ hl'g mákonyának bökezû használata sikerrel in 
téztetett. ' ' 

‘190. §. Midůn ezen betegség’ folyamata alatt a' 
gyuladás’ hevessége czélirtínyos lobellenes ke'sziilettel 

l ' lecsendesl'tetvén , a’ fájdaloln mindegyre kegyetlenkedik, 
‚ annak csillapl'tástíra kórjelesleg nlákony' használata 

szíikséges. A’ szeml'vfölötti- és halánték-tiije'kba tehát, 
vagy csupa mákony, nyállal elegyítve, vagy édes hi 
ganynyal pärosítva kenetik be a’ fájdalmak’ rohama 
alatt. Minekutána pedig a’ fájdalom a’ gynladás' leg 
(бы) kńrjeleivel elenyészett, nehogy u’ gynladás idült 
folyamatot vegyen fel, vagy a’ szemhéjak’ köthártyája 
rendellenes 'fíllapotbn ejtesse'k, valnmint a’ kórismétle 
tek’ elfordl’tása ve'gett is, fanyar szerek ajánltatnak. E’ 
czélból a’ rágó higany, szemkö, és timsó, a’ fehér'és 
kék g'fílicz szemvizekben rendeltetnek, A’ mákony pedig 
és horgany-viräg (flores zinci), a’ lev'fílt vôrös és fehér 
higany (merc. praecipit.`rnher et albus), az ólomczúkor 
jobbadán íralakban alkalmaztatnak. Ha mindazáltal 
mindezen gyógyszerek’ használatq nem mutatna sike 
l'es foganatot, és а’ köthártya’ vörös, gindár és dagadt 
állapotja, vagy épen bibircses küleménye maradna 11111 
ra, más gyógyszerekhez kellene folyamodni, mellyekröl 
alább teendünk emll'te'st. 
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Újszü'löttek’szemgyuladása..A .~ -› 
(Ophthalm'la. neonatorum.) ‘ .‚ 

191. §. Ezen betegség nz egyiptomi szemgyuladás 
sal ugyan egy nyavalya, csak a’ csecsemö test’ Anagyohb 
gindársága és gyengédse'ge által módosl'tatnak kórjglei. 

‚ A’ штырь módnélkül, sôt sokszor annyira megdagad 
пай, hogy midön egyma'stól, МИН: ha sír a’ csecsemô, 
elhuzatnak, kifele' fordulnak ,j e's kiszegély támnd.. ‘A’ 
tiilk-kötha'rtya a’ szaruhártya körül nagy és puha daga 
nattá emelkedik. Ezekhez járulnak a’ genyképu” пуща‘ 
bô kiválaszta'sn, fa'jdalom, álomtalansa'g, és az egyip 
tomi szemgyulada's' többi kórjele‘i, mellynek kimenete 
leibe végzôdni is szokott. A’ genyképli nyzík”folyása't 
néha tetemes vérzés elôzi meg, melly ‚мы а’ betegség' 
hevessége többnyire enyhülni szokott. 

192. §. Jóllehet ezen szemgynladás' ragályos ter 
mészetéröl csak alig lehet kétség; még-is fertezés és a.’ 
ragály’ egyenes átszármazäsa дна! csak'igelrritkán ho 
zatik elö. Sokkal gyakorihh tämasztó okai ezen beteg 
se'gnek: a’ tisztátalanság, többek' együttlakása Шантаж 
romlott levegö, mint a’ szül- és lelencz-ha’zakhan kö. 
zönségesen szokott lenni, а’ nagy vilägosslig’ hehatása 
(mellyet soknn helyteleniil ártatlannak tartanak )‚ a’ cse 
csemö’ meghütése akármiféle módon , e's а’ szemek’ nyo 
matäsa a' nehéz sziilések alatt. T. Scarpa ezen szem 
gyuladást némi csipös állomzínytól származtatja, melly, 
midôn а’ gyermekfö a’ szülés’ alkalmával а’ hüvelyen 
áltaisurran , akkor leginkább а’ szemhéjakra raged., mi' 
dön az anya bujasenyves, vagy fekélyekkel szövemé 
nyes fehérfolyásban szenved. - 

193. §. Ezen betegség’ jóslata az egyiptomi szem 
gyuiadáséval egészen megegyez. Azonkivíil emlékezetre 
méltónak találom, hogy e'n nz újszíilöttek’ szemgyula 
“за nta’n sokszor középponti hályogot (cataracta cen 
tralis) találtam, melly azonban мы" még az anya’ mé 
hében vette eredetét. ---- Gyógyítäsa ìs-ezen szemgyula 
dásnak ugyanazon szerekkel eszközöltctik, mint az 
egyiptomi szemgyuladásé , csak a’ csecsemök’ gyengédebb 
életmú'se'gét szükse'g szem elôtt tartani. A’betegség’eny 
hébh fokában soksznr a’ hideg borogatások egyedül is 
elegendôk a' gyulada's’ eloszlatásära. De a’ gyuladás’ 
nagyobb hevessége mellett az alsó szemhéjra, vagy a’ 
halántéktájakra egy vagy két nadály’ alkalmazata >ki 
va'ntatik. Ha bô genyképi'í nyák “Литвы: ki, ’s a’ 
gyuladás hosszasb folyamatú kezd lenni, bodza- vagy 
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mailyva-forrfízat, ólomeczettel és mákonyfestvénynyel, mint 
szelnvi'z helyesen rendeltetik. Ha a' szaruhártylit ge 
nyedés lepi meg, n’ szembe feleresztett mäkonyfestvényt 
lehet ecsettel alkalmazni. A’ szemkö’ használatzít rit 
kán szenvedìk meg a’ kisdedek. A' fanyar szerekkel is 
a' gyuladás’ vége felé, takaréko‘s bánás kivántntik. Mi 
рейд а’ kiszegélyt illeti, melly a’ gyuladás' folyamata 
alatt gyakran elöfordul , az következó bána'smódot ki’ván: 
mind a' két kéz’ hiivelyke és mutató ujja olajba marta 
tìk, ezekkel aztán a’ kifordult szemhé' gyengédeden 
megfogatik, és enyhe bánásmóddal на ályos helyére 
visszafordi’tatik. 

Orb ánczos szemgyuladás.' 
(Ophthalmia erysipelacea.) 

194. §. Minden orbánczos ba'ntalom az életmx'iség’ 
és életml'ívek’ csak föliiletes részeit támadja meg, t.i. 
a' köztakarókat és az életmi'ivek' hüvely-hárlyáit. lnnét 
a' szemet környezö теней közl'il n’ köztakarók lepetnek 
meg orbánczos gyuladástól, magńn a’ szemen pedig a’ 
kiilsô hártyábnn, t. i. a' köthártyábnn’, ver magának 
fészket ezen kñlönnemiî szemgyulada's. Es pedig härom 
féle alakban fordul elö az orbsínczos'szemgyuladás, t. i. 
mint szemhéjlob, melly a’ szemhéjnkon, mint zugbör 
lob, melly a’ könytömlöt fedezö közmkarókon, és mint 
kötlob, melly а’ szemteke’ köthártyájában fészkül. 

Orbánczos szemhéjlob. 
(Blepharitis exysipelacea.)l 

l 

195. 5. Ezen душам: nagy, de vilúgos vörös és 
mintegy щита daganattal veszì Каждый, melly a’ 
szemhéj-széleken kezdôdik, onnét tovabb terjed, és n' 
szemgödör-széleket is meghaladva'n, sokszor az egész 
félábrázatot ela'radja. A’ vörösséget azonnal feszülô ffi 
i'lás követi, melly minden tapintäsra felháborog; a'szem (байт mozgatni a’ beteg nem képes. A’ hév ugyan 
csak alig magasul a’ bántódott részen, de a’ Meibom’ 
nyáka, és a’ könyek’ elválaszlása, а’ mirigyek’ rokon 
szenves izgatása miatt, nagyobb me'rtékben történik. 
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Maas meadulatok ezen gyu‘ladáshe'z, haesak igen ené. 
keny e's gyenge betegekben nem, scha sem szegödnek. 
--- Az erbánezes szemhéj-leb mindenkor kiizzadásba vég- - 
zödik. A’ szemhéjak’ külsůszinére t. i. enyvke'pi'i nyìrk 

_izznd ki, melly a’ levegö’ hehatása által kìszárad, az 
után a’ felbörrel едут: korpa-alakban lehámlik. ‚На а’ 
nyìrk-kiìzzadás a’ felbör alatt történik, ez átlátszó 116 
lyagokba emelkedik, mellyek -rövid idô mulva 11103111 
kadnak. Ezen hólyagok’ ytalajiín azután pörkök (111111111 
-nak, mellyek ha kelló’leg kiszxíradnak, leválnak. Az 
„мм, melly a’ most leirt alakban ferdul elô, hólya 
gos »rbáncznak (erysipelas bullesum) „мышь. Mi 
dön ezen gyuladás nem követ rendszerìntel felyamatet, 
genyedésbe vagy iisz-ökbe végzödik. 

196. 5. Az erbánczes szemhéjleb’ elökészitö oke. 
a’ szemhéjak’ igen gyenge életmi’ivezeti, gyárntában rej 
tezik. Mert hogy valamelly e'letml'íve‘s részen orbáncz 
támadjen, arra a’ hdr' .különös puhasága, gyengédse'ge 
és érze'kenysége штата, melly tulajdenságek a’szem 
he'jak'köttakaróihan kitünöleg tala'ltatnak. Azért-is jeh 
-hadiin mind n’ kç't szemhéjat lepi meg ezen gyuladás; 
de néha' Мёд-15 egyedül a’ felsö szemhéjen ferdul elö. 
A’ ta’masztó ekekher. kivzíltképen a’ meghi'ítés tartezik, 
mellynek a’ test’ felhcviilése uta'n a' szemhéjakA 1111610! 
nek. De a’ méhek’ csipése is, ha а’ 1`11111111‹ azonnal el 
táveztatett, valamint n’. szemhéjak’ más gyenge se'rte'sei 

'is némellyker‘ erbánczes szemhé'lebet támasztanak. f «i »197. §. Jóslata; ezen gynllada'snak elég kedvezö‘; 
mert ha csak lij ńrtékeny hatalmnk a’ betegre nem hat 

mnk, a’ baj többnyire »magátol meggyógynl. Hasenló sze 
rencsés kìmenetelt meg inkaibb lehet reményleni akker, 
midön'a’ gyulada's czélira'nyesan orvoseltatik. Azenban 
a' lehámln's’ idöszaká-ban 5иет11ё]—“1шепуге_111111‹1еп1‹01‘ 
nagy hajlam van jelen az iij felbör' finomsiíga’ követ 
kezésében, melly hideg és nedves leve'gô’ hefel'yásn ál 
tal elö is hozatìk. — Genyede'sbe ‘аду íiszökbe csak 
akker megy által az orbzinez, midön a’ beteget resz le 
vegô vagy más ártalmas hatalmak környezik, vagy fe 
nák ervesla's alkalmaztatik. Valaha’nyszer pedig ezen 
szerencsétlen végzödések mntatkeznak, mindenkor azen 
hibáktól lehet tartani, mellyeket másutt (101. §.) emli 
té’nk. ‘.«J„1:ì^¢.i=-.x .ibf- — 

198. §. Az orbánczes szemhéjleb’ gyógyitásában a’ 
támasztó okok’ különbfélese'ge némimódesitäst kíva'n. 
Ha meghiitésböl eredt és taln’n lázas mezdnlatekkal is 
ja'lr а’ gyuladäs , a' hör’ mii'ködése’ ifelösztönlésére eny 
hebb izzasztószerek szükségesek. A’ bántódett részre 
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egyszersmìnd 52111112 hév’ alkalmmta kivdnfudk', "mell 
01010 melegl'tett, néha káforrnl is dörzsölt 520011161 
0уе11, késôbben illatos párna'cs'kák ditni‘e'szküzöltetik. 
Hideg borogatäsok, mellyeket sokan jnvallnak, kivált 
ha tartósabbnn használtatnak,- szemhe'jvizeny’» këplödé 
sére l«szolgeílnak alkalmnl; azért az orhá‘nczos 52010110] 
lob’ ezen fajában nem ajtínlhatók. ‘- На 02011=Ь01’0;;505 
11111501105011 által 1102‘11'011'016, az .izzasztó szerek'fölös 
leg használtatnának; a"hidog 'bbwga'tá‘sok ‘111 ‘11111111 110 
lyöket lelik. Mindazáltal ’ha-‘a’I ltì'zeineky 111111 = »vagy 'ól 
ze’kenységök, akfír más valaml 011 miatt n’ hide et meg 
nem szenvednék, langy bórogntások', Goulard’ izével, 
hasznosabban intéztetnének.- 'Ä" — «L .Í 1 ‘Нм’: п n 

. ‘ ;.l Ь") w- 1 ‘I_,Pl ‘ 1’ 111115}! 
HI'. «I «11111110 м .l ' 1 - ‘ - ’ . l 'J "‘l "‘ ‘,‘Z "115' .tix -" 'r'. - 1 t 1 _.I't’lu'n 

'_ e l ' l I "1,. ‚‘‚‘‚‚".|_‚и n 
1 l ‚Чд111'11 ' ‘ ‹ (Anehylopsl ’è’xí'lyl’ige'lnc’gt’bl-X 

l'llé 199. §. Ezen gynlndás ~ a'V ’kön‘ytömlô' íekttiäs'vß’ 
`nagyobhik szemszeglet körül helyezettkößmkurókban 
fálzkiilvén, ezen tájék’halavány 'vörös daganatával nyi 
latkozik, melly Ia'ssankint n’ szenihéjakra ésßzinle az 
egész félábrtízatra is elárad. A' gyuladt rész azonfölůl 
feszl'tô fájdalommal bán'tódik. A’ könypontok 655202811 
gorodnake's múködni m‘egszůnnek; honnét, könyhnllás 
következik, és az orr-iireigbeu.,. а’ bántódottl félen, kel 
lemetlan szárazsa'g’ érzelme tainted. .En hülvén. a' gyn 
ladás‘ hevessége, a’ Meibom’, iniriggsei s а’; könyhúscsa 
bövebb nyákot választanak el; innet a’ szenihéjak, 111 
vált éjjelenke'nt összelapadnakm A’ betegség’ kórjelai 
ezentúl n_apról napra kisebbülvénpvágte 0’11011161’ ‚10 
hámlásával az ege'szség visszatér. ‚ ‚ .i 

200. §. Neha а’ gyuladás magdsabh fokra emelke 
dik, és gyulasztó bélyeggel szövetkezik. -.-'Illyenkor. a' 
gynladás me'lyebben hat ’s magát a’ kônytömlöt is meg 
támadja, honnét új es súlyosabb kórjelek keletkeznek. 
A' fájdalom keményebb, szúró ós e'getô; az orbánczos 
daganaton pedig meg еду inásik kisebb, babképi'i daga 
nat is mntatkozik, melly tömöttebb vörösséget terjeszt 
016, és a’ tapintást nem szenvedi. -- Enyhiilvén a’ he 
tegség’ hevessége, nemcsak a’ Meibom’ mirìgyeiben és 
a’ könyhúscsá'ßan, de magában a’ könytömlöben is 110-` 
gyobb mennyiségú nyák választatik el, melly utóhbiból 
nyomással mind a’ könypontokon , mind az 'orrmeneten 
által kiürítethetik. Ezen lbövebb nyák-elválasztás több 



Orbánczos zugbörlob. 89 

nyire а‘ gy-uladós kórjelek‘ .ényél‘zteìután‘ is sok Мед; 
fen szokott maradni; de Падший“): tar: akker, midôn a' 
yuladás el nem oszli'k., .hanem‘genyedésbe megyáltal. 
lly'enkor a' belsô szemszegletlien eg'y kis tályogképlô 

dik, melly megfakad'va'nl, vagy сауны‘! >keeskexszemnek 
(aegylops simplex), ‘ладу könytömlöïsípolyána'k (fistu 
la sacci lacrymalis.) mondatìk. >Ama’- лечение! дым 
jeleltetik, -midön a’ tályog a’ közmkarókbanmés а’ sejt 
szövetben ‚иным, faz utóbbi. неизг- pedig akkorf viseli, 
haa’ genyedés a’ köaytömlôi’lmellsů fala'n ‘is Евгении 
haunt. Hasonló sipolyát aïkönytömlönek. Т..Веег álsi. 
polynak neve'zi azért, mivel 'a'..könytömlöw'osak ma'sodv 
rendileg ha'ntódván, nem teszi a’ gyuladaisnakA Чип ezt 
követô genyedésnek közvetlen góczát és székét. 

201. §. Az orbánczos zugbörloh’támasztó okai nem 
mások, mint mellyek az életmůse’g’ e ye'b részein ké 
pesek orbánczot támasztani.: Ezlek` k6 é. мы azon ré 
пей’ meghú'tése, mellyekben 'ezen gyuladás fészkül, 
vagy a’ belsö левый‘ -takhróinak’ìf'sekëly sértései tal-toz 
nak kiváltképen. A’ gyulasztó bélyeggeli szövemény, 
a’ :heteg’ alkotmányától', az ëvszaktól, a’ jzíl‘va'n'y".l nem 
töjétül, az alkalmazott gyógyítástól, véa'mais környiil 
ményektöl függ. ’ _. e. ` я I 
. f 202. §.y Kedvezö a’ jóslat ezen betegségbenffni 
dön gyulasztó bélyeggel nincs szöveményben'zimert-lly 
lyen kôrnyülmények közt, czélirányos -orvoslási.mellett, 
a’ fölbôr’ lehámlásával lassankint a’»gyula'dás’ mindat; 
kórjelei elenyészhek. De ha a’~ bel'egségfoháknlöorvof 
soltatik, vagy4 yulnsztó lbélyegg'el szöve'tkezett,'.lia fa.’ 
душам; eloszli is, a’ könytömlö’ ta'k-aírja.- (blennor 
rhoea) шаги! vissza, melly. könnyen >idiill: folyamatot 

- д‘: )i 

таза {е}; ---~ De legmegátalkodottabbzezen. tak-‘fii- akkor,` 
midön genyedés ‚шага‘! vissza; г De 4a’ genyedés ezenki' 
vül még egy.más gyó‘gyi’tha'tatlan hihát is hozhat'zelö, 
t. i. szii'ntelen könyhullást.- Ez akkor történik meg, mi 
dön a’ könycsa'tornák a’genyed‘e's által elrontatnak., át 
járhntatlanokká шашек, vagy midön a’ könytöinlö ösz 
szenô. п w' ` . ' ' 

203. §. Ha az orbánczos zugbörloh `meghütéshöl 
eredt, gyógyíta'sára belsôkép-izzasztó szerek-,helybeli 
leg‘ száraz hév’ alkalmazata kiväntatnak. Ha pedig a’ 
'gynladis ma’s okokból vette eredetét’, ‘аду .talán душ 
laxztó bélyegg‘el és a’ könytômlö’ bäntalmával szöve 
ményes, hideg borogatások, vagy Goulard vize’ langy 
alkalmazata, söt ha a’ gyuladás’ Тока kl'vánja, nada'. 
`lyok` é sónemü hashajtńk is szükségesek. Hol а’ gy“ 
ladás' genyedésuek indul, lágyító szerekkel kell a’ ge 
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nyedést-elösegi'teni. Milielyt a' ltiilyog vvilligoa ‘111111511: 
zás' jeleit mutatja, мс azonnal gerelylyel megnyisni 
lzükse'gel, hogy a’ könytömlö-sipoly’ kifejlése ezen 
móddal elfordítassék. Az'egyszerü kecskeszom’ дуб; 'i' tására a’ laigyl’tó szerek’ használatát Мумий kell. La 
pedig a' _könytömlö' mellsö fala is ät van lyu-kadva, a’ 
könytömlöbe minden nap langy vizet, mn'konyfestvény 
nyel vegyitve kell befecskendezni, a' ln’gyító szereket 
рейд a’ mellett egész a’ fekély’ behegedése'ig folytatni. 
Ha рейд a' genyedés után a’ könytömlô’ "шефа ma 
rad Наша, az ellen saját-bánásmód szükséges, пену“ 
alább adandunk elö, midön a' könytömlö’ sérvéröl ór 
tekezendiink. 

Orbánczos kötlob. 

(Coniunctivitis erylipelacea.) , 4„ ,- 
. .‘-;п 

204. §. Ezen gyulndás a' tülk-kötbártyxíban' ver 
magänal.' ‘мы, és ezen há’rtya világos vörös és hó 
lyagos daganatával külekezik. Ezen hólyngok a’ szem 
héjak' mozga'sai alatt alakukat mindegyre vxiltoztalják, 
és néha akkorára nönek, hogy a’ szemhe'jak’ résén is 
kiállanak. A' szemet sziiró vagy feszi'tö de enyhébb fä 
ja’s fo 'a el; a’ fényiszony és köny-ár is csak kisebb 
mérték en jelenkezik. A’ köthártya alii ne'mellykor ez 
és a' tiìlk-hártya közé vér ömlik ki, honnét a’ kôthzír 
tyán vila'gos vörös és войны’ elég ладу foltok идти‘! 
nak. A’ szemhéjak éjjelenkint közönségelen összetapad 
nak. A’ vörösség azutn'n lassankìnt oszlani kezd, a' ki 
ömlôtt из: felszl'vatik, ’s a’ hólyagos daganat elenyészik; 
de a’ köthärtya’ azon helyeìn, hol a’ hólyagok valának , 
többnyire шее soka'ig gindársäg mnrad vissza. Lázas 
mozdulatok ezen gynladást ritkán követik. 

205. §. Az orbánczos kötlob gyakran a’ szemhé 
jak’ orba'nczával szövetkezîk; mert a’ meghú'te's, melly 
az orbánczos kötlobnak szolgál alkalmul, ugyanazon 
idôben a’ szemhéjakat is érve'n, ezeken hasonló bántal 
mat támaszt. A' másik szöveménye az orbánczos köt 
lobnak zömök, köbczös, és vérteljes egymikben fordul 
elö. Ezekne’l t. i. az orbaínczhoz gyulasztó bélyeg иб 
vetkezik, melly slílyosabb kórjeleket, és jobbára la'zas 
штатом is gerjeszt. Inne't a’ vôrösség tömöttebb, 
a’ tülkha'rtyára is kiterjed, a' fäjdalom hevesebb, a’ 
köthártya' daganata keme'nyebb , ’s „думать“ minden 
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ч 

kór‘elek szinte úgy mutatkoznak, mint a’ gyulasztó kötieb' hevesebb fekánál elôadók. 
206. §. Jóslata ezen betegségnek elég kedvezö; 

mert nem szekett rosz kimenetelekbe végzödni, ’s czél 
irányes оптовые mellett szerencsésen eleszlik. De ha 
gyulasztó bélyeg járul hezza', és pedig nagyebb fok 
ban, ’s annak helyes ervoslása elmúlasztatott: akker az 
orbánczes kötlob nem szokett ellyan jó kimenetelekbe 
végzödni. Illyenker a.’ szaruhártya’ genyedésétöl és min 
den ebböl eredhetô hibáktól méltán lehet tartani. 

207. 5. Az orbánczos kötlob'gyógyitásában a' hör’ 
mi'íködését enyhe izzasztó szerekkel szükség elömezdi 
tani, ’s ha rest a’ sze'kletétel, ezt gyenge hashajtók ál 
tal egys'zersmind meginditani. A’ beteg nzonfölül e 
yenletes hévmérséki'i levegöben „падать, és vé keny étrenddel éljen. Helybelike’p szzírnz hév' alkalma 

zata kivántatik, melly eleinte fölmelegitett szcmköté 
nyekkel, azután pedig, midôn az érzékenység allibb 
száll, illates piírnácskák által eszközöltetik, mellyekhez 
néha káfer is adatbatik. Ha a’ vörösség valamivel to 
vább tart, hólyaghúzók javalltntnak. -- Midôn a' he 
tegség gyulasztó be'lyeggel й" szöveményhen, és а’ he 
vesebb gyulasztó kötlob’ kórjelei mutatkeznak, hatósb 
gyógyszerek e's szinte azen bánásmód kivántatik, mely 
lyet ezen душам‘ gyógyitásában ajánlánk. 

Csúzes kötlob. ‚щ, n. ‚ i 
. . . . - "W1" (Cenlunetivltis rheumatleu.) 

208. §. Ezen сайта szemgyuladás, melly n’ szem 
teke’ köthártyájábnn fészkül, na fényìszenynyal és 
bô könyárral kezdödik. A' tülk ärtya rózsaszint б!! 
vén, a’ vörösellö köthártyán ätviliiglik. Azenkivül а‘ 
szemet és a’ szemivfelettì tájéket hasegató fäjdalem ost 
remelja, melly nnppal enyhülni, éjjelenkint pedig ú’ hevesse'ggel vìsszatérni szekett. Midôn a’ gyuladás ci 
nem eszlik, a’ szaruhártyán apró, savóval tölt hólya 
gek képlödnek, mellyek megfakadván, fekélyekké vál 
nak. Ezen fekélyek inkább szétterülni, mint mélyen 
hatni szektak, és savós anyaget választanak el. A’ be 
tegse'g enyhülvén, a’ fa'jdalmak lecsendesiilnek, és vég 
re egészen eltiinnek, mind a’ köt-, mind a’tülk-hártya’ 
vörösse'ge ritkul, ’s lassankint a’ gyuladás’ minden kór 
jelei enyhůlnek, és a’ fekélyek behegednek; de a’ Sza 
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~ruluírtya meg-is némelly helyeken mintegykievöd‘ve ma 
rad. Ezen gyuladásnak sokszor csúzos- láz, az’ l'zek’ és 
Зимой’. hasogntó fájásával, szokott ki'sérôje rlenni. 

209. §. Af’l cslizos szemgynladzís majd elsö-, majd 
mn'sodrendi. Az elsörendi csúzos kötlob akkor támad, 
midôn а’ csúzos kórszńny az életmüségben ‘тете’; fok 
ban rejtezik. Ezen csiizos kötlob mindenkor hevesebb 
a’ mäsodrendinél, melly g'yulasztó kötlobból veszi ere 
-detét, és sokszor a’ szivárványha'rtyára is kiterjed. Пу 
lyenkor а’ szivárványhártya' szl'ne elváltozik, а’ láta 
megszl'íkül, a’ fájdalom sokkel hevesehb. ---- A' csiizos 
kötlobot, akér els6-, akár másndrendi legyen, meghl'í 
tés szokta támasztani, ШИН: midôn a' hévme'rte'k hir 
telen változik. Jelen készség mellett pedig nem $151: 
séges épen ezen gynladás’ elöhozászíra, hogy magok a’ 
szemek hi'ítessenek meg, sokszor elegendö, ha a’ test’ 
más részei tetetnek- ki a’ hévmérsék’ hasonló változásá 
пай. l -' 

210. ё. A’ másodrendi cslízos kötlob elég kedvezö 
jóslatot enged; mert illyenkor az egyetemes kórszúny’ 
kisehb foka van jelen,y a’ нет‘ hetegse'ge (вы! sem 
megtitnlkodott, sem heves nem szokott lenni. De hol a' 
csúzos kórszúny az életmú'ségben nagyobb mértékben 
x'ejtezik, és az ártékony hatalmak folytatják hehata'su 
kat, vagy az orvoslás Готика! intéztetik: ott a’ szaru 
hártya’ kifekélyedëse, vagy szivárványlob következik. 
Midön a’ szarnhártyán eñ'éle savós fekélyek mntatkoz 
nak, a’ megemésztett szarnlemezek, mint már föntebb 
emli'tök, néha nem pótoltatnak tökéletesen visszà, és 
а’ szaruhz-írtya/mintegy kievödve marad hátl‘a. Illyen 
Кот а’ fénysugarak’ rendellenes megtörése miatt, a' be 
teg mindaddig kettös vagy hármas látásról szokott pa 
naszkodni',v ШК; i'dövel a' szarnhärtya' megemésztett le 
mezei vis'sza nem pótoltatvän, ezen hártya’ rendes dom 
borúsa'ga helyrev nem áll. Hol a’ gyuladás a’ szivárvány 
hártyzíra is ela'rad, nyirknak .a’ Миша izzadn'sától, és 
minden innét fiiggô hibtíktól méltán lehet (штат: 

211. §. Ezen gyuladás’ czélìrányos orvoslására nem 
csak helybeli, hanem közönséges gyógyszerek is Шуба 
tatnak. Mìnthogy pedig ezen betegség’ .folyamata alatt 
az egész börrendszer’ mń'ködése többnyire szenvedni 
покой, ennek helyreállítászíra semmi sem hasznosabb 
az izzasztó gyógyszereknél. Mindazáltal eleinte, és 
meddig l'fizas mozdulatok tapasztaltatnak, csak enyhébb 
izzasztók kx'vántatnak, úgymint langy lágyt'tó {диет}: 
’s forrázatok, bodzavirág, eczetsavas hugyany (acetas 
ammoniae ). Minekutána pedig а’ láz’ kórjelei megszú'n 
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tek, de a’ gyuladás még tovább. is' tart, már nagyobb 
ösztönnel munkálódó ìzzasztók javalltatnak. Ide tartoz-` 
nak a’ dárdnny-kés'zitmények (praeparata antimonii ), ga 
ják (quaiacum), a’ Dower' porai, keserédes venyigék 
(stipit. dulcamarae ), a' káfor ’s- több eli'élék.,r — Hely 
belikép, midón a’ gyulada's sulyosabb., 'nadályok’ -halsz-v 
nálata kivántatik. v.Ha a’ gyuladäs a’ sziyńrványhártyá 
ra ìs- вин-111111, ugyan nadályok, ismételt, i'zbeń, vagy.. 
még inkább ve'res köpölyök’ alkalnzlazata'»javalltatnlak.` 
A’ betegség’ késöbbi folyamata alatt hólyaghuzók által. 
intézett elvezete's, és зайти hév’ alkalmazata kivánta-` 
lik. vA’ száraz hév az érzékenység' kiilönbféle fokáh‘oz 
alkalmazva, majd szemkötények, majd illatos pärmics 
kák által alkalmaztatik. Midön a’ szaruhártyán savós 
feke’lyektámadnak, akkor а‘ fekélyek’ behegesztésére 
szemkůvel készített szemvizek szükségesek. Minthogy 
pedig s’ esúzos gyuladások a’ nedvességet nem igen' 
„так szenvedni, a’ печени szemvizeket langyan kell 
alkalmazni, és a’ szemeket használatuk uta'n azonnal 
valamelly felmelegl'tett száraz rulnival gondosan имён; 
riilni. ‚ 

Köszvényes szemgyuladás., 
(Ophthalmin arthritica. ) 

212. §. A’ kösz'vényes kórszúny a’ szem’gyuladásf 
kétféle alakának szokta bëlyegét kölcsönözni, t. i. n’ 
szem-takárnak (ophthalmo-blenlnorrlioeah e's a’ szivár 
ványlobnak. A' szemtakár, mellynek f6 széke n’ szem 
teke’ köthártya'jában vagyon, és temérdek genyképi'i 
nyák’ kivzilasztásával jelelkezik, T. Beer szerint csak 
mint helyettes munkálata a’ lábköszvénynek fordul elö, 
mell)r nedves hideg, léles italok’s több efi'élékV által 
elnyomatott. A’ köszvényes szivárványlob, melly több 
nyire meghú’tés által támasztatik, а‘ szivárványhártyä 
han fészkül elökelöleg, és vagy mindjárt eleinte saja't 
kórjeleivel jelenik meg, vagy pedig valamelly gyulasz 
tó szemgyuladzís’ alakából fejlik ki. Elöhbi esetben el 
sörendi, az utóbbiban pddig másodrendi köszvenyes 
szivárványlobnak neveztetik. 
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Kôszvényes szem-tak ár. 
(Ophthalmo - blennorrhoea arthritica. ) 

213. 5. Ezen „тает“ szemnyavalya’ kezdete 
a’ tülk-köthártya' halava'nyvörös, puha és hólyagos da 
ganatávul kezdödik, melly a’ szaruhártya’t köriilveszi, 
és csipös savót foglal magában. A’ szemhéjak' köthár 
tyája is azonnal vörös "ЕМ ölt és feldagad; de ‘не; 
sokkal nagyobb давние! szokott támadni a' szemhéjak' 
külsö szi'nén, melly sokszor hasonló csl'pös savóval tölt 
hólyagokat terjeszt elô. A’ vörösség és daganat a’ köny 
tömlôt fedezô kiilbörre is elszármazik. Azonkl'vül a’ 
szemet kegyetlen fxíjdalom Гоша el, melly lassnnkìnt 
növekedik, és az e ш före elterjed; tetemes fényiszony 
és bô könyár 'elen ezik, melly utóbbi rövid idô На": 
genyképú nya ’ elválasztásává leszen. Mihelyt ezen 
genyképû anyag’ kiválasztása beáll, a’ nyavalya' továb 
bi folyamata azonnal megegyez az egyìptomi szemgyu 
ladáséval; csak azzal a’ külônbséggel, hogy a' köszvé 
nyes szem-takárban egyszersmind a’ könytömlô is tak 
áros állapotba ejtödik. 

214. 5. A’ betegség’ kezdetén a' yógyulás nem 
csak lebetse’ges, de nagyobb mértékben ihetö is, ha nz 
orvoslás idejében és czéliränyosan intéztetik, ’s a’ be 
teg n’ sziikséges gyńgyszerck' használatzít nem ellenzì. 
Ellenkezö esetben legszomorúbb kìmenetel következik, 
's n’ szem annyira megromlik a’ beálló genyedés'követA 
kesésében, hogy mi'iködése'vel rendes idomát is elvesz 
tì. — А’ köszvényes нет-‘идёт’ gyógyi'tósában az el 
nyomatott lábköszvény’ visszaálli'täsa legsürgetöbbleg ki 
vántatik. Ezen czélhoz hatós ingerrel munkálódó izga 
tó és vörösl'tô szerek vezetnek, úgymint tömény, mus 
tármag-forrázatból készült ìzgató lábvizek, körösbogár 
poi-ral elegyi'tett csipös юный-Котёнок, mellyeket, 
‘óllehet keserves Майка: okoznak, a' boka'tól egész a’ 
ábikráig kell felrakni, és szorgosan úji’tani. Ha a’ be 

teg ezekben meg nem egyez, legala'bb széles hólyaghuzó 
tapeszokat sziìkséges läbikrájára ragasztani. A' többi 
gyógyi'tás a' kóridöszak’ kiilönbsége szerint, mellyben 
a’ gyulada's vagyon, kiilönbféle. Minekelôtte a’ geny 
képl'i takony’ elválasztása beállana, szárar- hév’- alkal 
mazata kivántatik; mihelyt pedig a’ tak-fir’ jelei mutat 
koznak, azonnal ama’ bámismód szükséges, mellyet fön 
tebb az egyiptomi szemgyuladás ellen ajánlánk. 
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Köszvényes szivárványl 61). 
` ( lritis nrthritiea.) 

215. 5. Ezen súlyes szemgynladás a’szem’és szem 
gödör-'tájék' hasegató fzijásrival kezdödik. A' fa'jdalom 
mind inkább hevesebben duleng, egész a’ fötetôre és áll 
kapecsra kiteriil, 's n' beteget fökép éjjelenkint sanyar 
ja. Ugyanegy idôben a’ fäjdalemmal tetemes fc'nyiszeny 
e's bô köny-ár is jelenkezik; a’ köt- és tülk-hártya meg 
vöŕösiii, es а’ köthxírtya’ edényei beteges штаны“ 
nyilvánes hajlamet mutatnak; de a’ szaruhártyáig nem 
nyulamlanak, hanem ezen hártyától többé kevesebbe’ 
észrevehetö kékes gyürii ‘Ню! elválasztva végzödnek. 
A’ szem’ mezgásai alatt а’ szemszeglefekben jebhára fe 
he'res hab (köszve'ny-tajték, spuma arthritica) душ ösz 
sze. Ezen kórjelek mellet а’ szivárvány-hártya’ meg~ 
váltezott szine scha sem hiányezik, pedig iigy, mint 
egyéb szivárványlobekban szekott, hegy t. i. a’ barna 
e's Рейсы szìvárványhártya vöröses, a’ kék és sziirke 
pedig zöldes зяби: ölt. 

216. §. A’ köszvényes szivn’rviinyleh’ töhbi ,kórje 
lei a' heteg’ küleménye szerint különböznek. Erzéke 
nyebb és feszes rostú egymiknél többnyire már a’ gyn 
l-adás’ kezdetén elég lleves la'z jelenkezik. A' Мы ha 
senló betegcknél megtartvän rendes helyzetét, szl'ikehb 
és a' kiizzadó nyirk miatt szegletessé és hemn'lyessá 
lesz. A’ nyirk-kiìzzadás leginkább uz estvelì nehezbii 
lések Маг: шмёмк. Innét minden fájdalem-rohanás 
után jebban tempul a’ láttehetség, és a’ láta szeglete 
sebb nlakot vesz fel; mig csak ez egészen be nem яй 
ródva'n, a’ láttehetség n’ fényérzettel egyiitt .el nem e 
nyészik. Ha ezen kórjelek mellett а‘ betegség enyhül 
ni nem kezd, a’ szemteke lassankìnt összeaszìk, és a' 
szemgöriörbe hátravonul. Az ekkint megváltuzett szem 
teke винт“ megtartja, úgy, hegy mind а’ SZiVlíl'Vány-, 
és szaruhártya, mind a' szem’ tôbbi részei el nem e 
nyésznek, de nagyságukra nézve tetemes fegyatkozást 
szenvednek. Ezek után végre a’ gyulada's' minden kór 

y jelei elenyésznek. 
217. §. Sekkal ma's felyamatet követ a' köszvé 

nyes szivárviinyleb pöffedt és gindár küleményli bete 
gekben. Ezekne'l lázas bántalom ritkábban jelenkezik, 
a’ Ню pedig психоза}: nem szükiil, mint az izgékeny 
egymikben, hanem inka'bb маты kitágul, éspedig 
úgy, hogy а’ szemszeglet felé legnagyehb terpedés mu 
tatkezik. A’ lzíta mögött a’ _szem’ feneke'n lassankint 
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sairgäs ‚вы holmily fejlikîki1 lnellynek széke az iiveg 
testben vagyon (iiveghályog, glaucoma), és a' 135111111 
mak’ minden rohama‘utámnövekedik, ’s n’ Штаба: töké 
letesen elenyészteti` Hasonló homzily lepi el néha ezen 
betegeknél a’ jëglencsét is (üveg-lencsehályog, cataracta. 
glaucomatosa), és ezen esetben а’ homa'ly nem esik olly 
messze a’ látától,.|nint midón az íivegtest egyeddl ho 
mályos. Minekntána mindezen változások bevégzöd 
tek, a’ szemteke, mint az érze’kenyebb cgymiknél, el 
Мини, ’s a' gyuladás' folyama megszůnik. ' 
г’ 218. §. Ezen betegségben többnyire szomorli 165 
latot kell штат; inert a’ láttehetséget igen nagy ve 
szedelembe dönti, a’ kórismc'tletekre igen hajló, ’s gyó 
gyítása igen nehéz. Egyes esetekben а’ jóslat ИЗЮМ) 
féle környiilme'nyektôl lügg. Mindenek elölt az ‘Летний 
ségben lappangó betegse'g’ ‘ОШ: es a' beteg’ küleménye't 
kell tekintetbe venni. Mert ha az egyeietnes kórszliny 
kisebh mértékben van jelen, csak másodrendi köszvé 
nyesszivárványlob fejlik ki. melly sem olly hevességgel, 
sem olly sebességgel nem jár, mint midön az életmúség 
ben а’ köszvényes kórszúny nagy fokban rejtezvén, el 
sörendi köszvényes szivárványlob támad. A’ környiil 
mányek’ ezen állodalmtiban ‘вы: cze'lirányosan és idei 
ben intézett orvoslás mellett n' köszvényes szivárvány 
lob’ eloszlasa legtöbb esetekben'eszközölhetö, és а‘ lá 
tás helyreálll'tathatik. Hasonló jó kimcnetelre kivált 
az érzékenyebh és gyengébb kiileményt'í betegeknél le 
het számot tartani. Söt ezekne'l néha még akkor is le 
het a’ láttehetség’ hellyreálll'tását reményleni, midön а’ 
gyuladás’ hosszasb folyamata, vagy elhagyatott vagy 
fonák orvoslás miatt nem eloszlás, hanem a’ látzíba nyirk 
kiizzadás következett; mivel ha a' látában a’ kiizzadt 
nyirk kisebb mennyiségben talállatik, többnyire elég 
llamar felszívatik tökéletesen. De ha a’ kiizzadt nyirk 
az ege'sz látát kìtölti, gyógyi'thatatlan vakság követke 
zik. Hasonló gyógyíthatatlan vakságot okoz az iiveg~, 
vagy iiveglencse-hályog is, melly hibáktól a' pöll’edt és 
gìndär küleményl'í hetegekne'l méltán lehet tartani, ha 
a’ köszvényes szivárványlob nagyobb hevességgel foly 
le, ha soká tart, gyakran visszatér, magára hagyatik, 
vagy fonákul orvosoltatik. 

219. §. A’ köszvényes szivárványlob’ gyógyi'tásá 
han mind kôzönséges, mind helybeli gyógyszerek 31111‘ 
ségesek. A’ helybeli gyógyítás a’ nyavalya' kezdetén 
gyakran vérürítést ki'ván. Mert valahányszor hevesebb 
kórjelek tapasztaltatnak, a' nadályok’ vagy véres köpö 
lyök’ alkalmazata enyhülést szokott hoznì. A’ helybeli 

) 
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orvosláslloz tartozik nzonföliil a' világosszignak és leve 
gönek gfítolt behatäsa is. Minekutäna a' gyuladás’ he 
vcsse'ge lecsillupodott, száraz he'v’ alkalmazata javallta 
tik olly alakban, millyent а‘ e'rzékenység’ jelen foka 
enged. Midôn а’ gyuladäs hosszasli folyamatot vesz fel, 
az elvezetô szerek legnagyobb sikerrel szoktak munká 
lódni. Ezek közlil itt leginkäbb az erösebb halásúak 
javalltatnak, úgymint: a' boroszlányhéj (cortex mezerei), 
Authenrieth’ da'rdanyns i'rja, és а’ szíìnetlen liolyaghúzó 
шрам. A’ köthártya’ vörössége ellen, melly néha so 
káig fen szokott maradni , a’ szembe mindennap mákony 
festvény haszonnal cseppentetik. A’ gyuladás’v vége fe 
lé, érzékenyebb egymikben, a’ ma'sl'tó szerek sikerrel 
használtatnak akker, midön а’ látzíba nyirk-kiizzadás 
történt. -- A’ helyheli gyógyszerekhez штык végre 
még a’ mlíkony is, lnelly a'- gynladäs’ egész folyamala 
alatt, aka'r csupán, akár édes higanynyal, vagy higa 
nyas írral девушке, a’ halánte‘k- és szemívfôlötti 11111511 
ha mindannyiszor_bedörzsöltetik, valahányszor éjszakán 
kint a’ fájdalmak, a'láltehelse'g’ legnagyobb veszélyére 
kegyetlenkednek. ` I 

220. §. Eddig einli'tett gyógyszerek a’ köszve'nye 
szivárványloh'eg ógyítása'ra nem elegendök. Hogy а’ 

yógyi'ta's ba'torsagos és állandó legyen, az e'gyetcmes íórszúny' ell’izése is szükse’ges. De~ épen ezen közönsé 
ges orvosla's a’ köszvény' mega'taikodott és a’ miivészet 
nek nehezen engedékeny természete miatta’ gyógyi'tás’ 
legnehezebb рот“: teszi, annál ìnkább, hogy a' gyu 
ladás’ folyamata aiatt a' hatósb köszvényellenes szerek, 
ösztönlô erejök mintt ellenjavalltatnak. Azért-is eleìn 
te, míg а’ lázas bántalom tart, kivált izgékonyahb egy 
mikben, csak enyhébb izznsztó szerek, millyenek a’ 
liodzanemliek, az eczetsavas hugyany, langy la'gyi'tó fö 
тетей és forra’zatok vkivántatnak. Késôbben, midôn a’ 
gyuladás vëgére jár vagy elenyészett, mási’tó szerek ja 
valltntnnk. Illyenek: a’ dárdany- és higany-készítmé 
nyek, sisakfi'i (aconitum), bürök (cicuta), a'keserédes 
venyigék (stipit. dulcamarae), gaják (quaiacum), а‘ 
bojtorvány és sárcsagyökér (rad. sarsaparillae ), e’s több 
hasonló gyógyszerek. —- De lnindezek’ használata sike 
retlen, hacsak az életkormáay is a’ gyógyczelnak meg 
felelöleg el nem intéztetik. Csakhogy ezen~ e'letrend 
kevés betegnek van szájízére, minthogy gyakran az e 
gész életnem’ megváltoztatását, és a’ megszokott gyö 
nyöröknek eihagya’sát ki'vánja. ~Illyen betegeknek ki 
váltke'pen а’ léles italoktól, .savanyú, lisztnenni elede 
lektöl, kövc'r étkektôl, e’s а’ szerelemheni kicsapongás 

7 
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tól kell tartózkodniok. Toväbbá az idö’ változásait ke 
rülvén, Наша, mérsékes e's egyenletes hévmérséků le 
vegöben tartózkodjanak, testöket szorgalmasan gyako 
roljiik, és gyakor ferdôkkel, fôleg kéntartalmúakkal, 
éljenek. 

Küteges szemgyulad 119011. 
(Ophthalmiae exanthernaticae.) 

221. 5. A’ himlö, kanyaró és vörheny a’ folyamaluk 
alatt taimadó szemgyuladäsoknak önnemú' bélyeget köl 
csönöznek. Efféle kiiteges szemgyulnda’sok az egyete 
mes betegséggel, mellytöl önnemil belyegöket veszik, 
kiilönbféle egybeköttetésben fillanak. Ugy láfszik, hogy 
az életmůséget megtámadó ragály némelly esetekben a' 
szemekre is hat. egyszersmind , és kiilönnemů ingerével 
ezeken kůlönnemli gyuladást ta'maszt. Ezen esetekben 
a’ szemgynladás az egyetemes betegséget párhuzamos lé 
pésekkel követi. Ugyanezt lehet tapasztalni akkor is, 
midôn a’ ragály az életmú'ség’ akármellyik pitvarába 
felvetetvén, a’ kiiteg a' szembez tartozń Qrészeket is meg 
lepi. Ha pedig a’ szemgyuladás a’ küteges betegség’ fo 
lyamata alatt, vagy niidôn ez csak látszólag enyészett 
el, ’s az életmüségbôl ki nem i'rtatott, akármelly tä 
masztó okok’ behatiisa által hozatik elö, az szüksége 
sen az egyetemes betegségtöl `kölcsönözendi bélyegét, 
de folyamata az egyetemes betegségétôl különbözó és 
sajátságos leend. 

Himlós szemgyuladás. 
(-Oplithnlniia variolosa.) 

222. 5. Ezen kiiteges szemgyulndás szemhe'jlob’és 
kötlob’ nl'aka'ban fordul elö. Amaz az egyetemes beteg 
se'ggel mindenkor párhuzamosan jár, emez pedig a’ him 
lö’ folyamata alatt, vagy annak elenye'szte utá'n támad, 
és `sajzit folyamatot követ. Tehát a’ himlös тише] 
10Ь”е1611ояъ1з11га a’ ragály’ behatása maga is elegendô, 
de a’ himlůs kötlob még más indl'tó okot is ki'ván, mert 
ennek támasztására az egyetemes betegség csak elöké 
szi'tô okot nyújt. Illyen indi'tó okok, a’ szem’ akárminö 
ìzgatásán‘kíviil , mindazon befolyások is lebetnek, mely 

и 
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lyek a' himlökór' folyamata alatt a' természet' birálatì 
késziiletét ’akada'lyozzák és megzavarja'k. Mióta, а‘ te 
hénhimlö' beeltasa közösh ‘Нина kapett, a’ himlös 
szemgyuladás’ mìndkét alaka ritka'bban ferdul ugynn 
elö, de az ervesl gyakerkedu's‘ mezejérôl egészen az 
e'rt el nem ti'int. 

Himlös szemhéjleb. 
(Blepharitis varielesa.) 

223. §. Ezen gyul’ada's’ Каждые a’ szeluhéjszélek' 
*daganatávnh vörösségével, viszketésével, fényiszeny 

nyal és könyárral nyilatkezik. A' daganat és vörösség 
rövid idö alatt a’ szemhe’jak’ egész külszinét elfeglalja, 
ezek’ mezga'sa akadályes lesz , es feszitô fiíjdalem jelen 
kezik. Végre a’ szemhéjak’ kiilsö szinén himlös kiiteg 
képlödik. Néha ezen “пе; az egész szemhéjat elberit 
ja; de némellyker csak a’ szemhéjszéleken mutatkezik, 
es ekker a' bajt töhbnyire himlös szemhéj-mirigylobnak 
nevezik. Veltak esetek, mellyekben egy vagy két him» 
lô а’ szemhéjak’ köthärtyáján is mutatkezett. Y 

»224. §. A’ szemhéjaken képlôdött himlôk, vala 
mìnt más helyeken, úgy itt is lassankint kiszáradnak 
’з1е11\111а11а1‹. De minekelôtte ez.me_gtörténik, a’ sze 
meken sokszor más rendellenes välteza’sek is történnek. 
Igy néha módnélklil nagy fényiszony, igen bô könyár, 
és ellyan szemfájás jelenik meg, mintha a’ szembe fö 
vény esett velna, bizon'yes jeléiil annak, hogy a’ szem 
teke' köthártyaja is gyuladásba keit. Más hetegeknél a’ 
kônytömlô’ ta'jéka is megdagad, megvörösödik, fríj, és 
az err-üreg а‘ bántódott felen kiszńrad. Melly kórje 
lek arra mutatnak, hogy a’ könytömlö is részt vesz a’ 
himlös gyulada'sban. Etl’éle rekonszenves könytömlöleb’ 
folyamata alatt némellykor a’ könytömlö’ takonyha'rtya 
jan himlö támad, de legtöbbször a' könytömlö tak-ares 
állapetba ejtödik, melly tak-ar seká tart és különbféle 
utóbajokat hagy maga után. Emlitést e'rdemel ve'gre a' 
himlôs szemhéjlob’ szemhéjtnk-zírba végzöde’se; mi néha 
gindár küleményi'í görvélyes egymìknél tapasztaltatik. 

225. §. A’ himlös szemhe'jleb’ jóslata kedvezö, ha 
n' szemhéjakat meglepö himlök jó indulatú genyedésbe 
végzôdnek és kis számmal mutatkoznak; mert illyenker 
némelly csekély hegl'egyeken kiviil semmi resz sem sze 
kott visszamarndnì. De midön hö genyede’s következik, 

7i 
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a' szemhéjak' állományának ладу része megemésztöd 
vén, kiszegély "аду nyúlszem hozatik elö. На pedig 
efféle árangólag genyedô himlök a’ szemhe'jsze'leken és 
pedig nagyobb sza'mmal mntatkoznak , könnyen a’ pilla 
porcz megemésztetvén, beszegély következik, vagy a’ 
szemszörök’ gyökerei аритмии/1111, szemszôr-hiány 
(madarosîs) ’s а’ szemhéjszc'lck’ undok hegjegyei ma 
radnak vissza, mellyr llegjegyek a’ hévmérse'k’ minden 
változása'ra megvörösödnek. Midön a' himlös szemhéj 
lob kötlobbal szövetkezik, n’ jóslat nem olly kedvezö; 
mert ekkor l-:ülönbféle hibák következhetnek, mint а’ 
következö czikkelyben emll'tendjíik. Ha pedig a' him 
lös szemhéjlobhoz könytömlölob is szegödött, a' köny 
tömlö’ tak-árja következvén, gyakran könytömlö-sérv 
vagy -vízkór fejlik ki. Midön a’ szemhéjlob шипы] 
tak-arba végzôdik, mindenkor nagy a’ veszedelem; inert 
illyenkor könnyen a’ szemteke’ köthártyája is 111511164 
van, a' szaruhártya’ genyedése, es ebböl szülemedö 
hibák következhetnek. 

226. Q., A’ himlôs szemhéjlob' gyógyl'tásában, mint 
hogy mindenkor la’zzal jar a’ betegség, leginkább a’ lá 
zas ba'ntalom ellen kell munkálódni, és ennek bélyege’ 
hez ’s fokához alkalmazott gyógyszereket rendelni. 
Helybelikép a' fény’ és levegö’ behata'sát kellöleg kor 
látolni, és midôn a’ liimlök genyedésbe kelnek., ennek 
elömozdításära sza’raz hevet kell a' szemhéjakra alkal 
mazni. Midön így a’ himlók genynyel kellöleg megtel 
nek, T. Beer azoknak gerelylyeli megnyita'sát aja'ńlja, 
de úgy: hogy a’ megnyitás egyenkint történvén, a’ hör 
a’ himlökrôl le ne vonassék. Ekkint a' geny kiürül, 
és a’ rút hegjcgyek’ képlôdése elfordítatik. Azonfölíil 
a’ szemhéjak’ és нет‘ tisztogatására ma'konyfestvény 
tartalmlí nyákos szetnvíz haszonnal rendeltetik. De ha 
a' genyedés mennyisége’re nézve kicsapongó, vagy mi 
nöségére nézve rosz indulatú, szekfú" chamomilla), vir 
na'ncz’y (ruta), hagymaszagú tarorja’ scordium) ’s más 
eti'élék’ forrázatából készl'tett langy borogattísok 111152110 
snbbak. Midön a’ himlös szemhéjlob kötlobbal szöve 
ményes, azon szerek’ hasznzílata sziikséges, mellyek az 
utóbbi ellen javalltatnak. Ha pedig a’ szemhe'jlob mel 
lett könytömlôlob’ jelei is mntatkoznak, a’föntebb érin 
tett szemvízböl‘a’ belsô szemszegletbe többször пару‘ 
han hecseppenteni szükséges. Midön a' himlös szemhéj 
lob szemhéjtak-árnak veszi litját, azon ba'na'smód kiván 
tatik, mellyet az egyiptomi szemgyuladásnál ajánlot’ 
tunk. 
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Himló's kôtlob. 

( C’oniunctivitis variolosa.) 
227. §. Ezen gyuladzís a’ köt- és tiilkha'rtya‘ nem 

igen tömött vörösségévtel, melly az elöhbi hártyán job 
badán nyala'bos alakii szokott lenni, tetemes fényiszony 
nyal, bö könya'rral , és a’ szem’ szliró fájdalmával nyi 
latkozik. A’ szaruhártya egy ideig rendes ällapotban 
szokott maradni, de nem sokáru némelly helyeken meg 
homályosúl; hol aztán valósa'gos himlök ütnek ki, 
mellyek egyéb szarufekélyekkint ezen hártyát zitlyu 
kasztani képesek. l- ,Vérteljes egymikben ezen gyula 
dás sokszor hevesebb, és а’ szivárvänyhärtya'ra is ki 
terjed. lllyenkor a’ fájdalom sulyosabb, a’ vörösség 
tömöttebh, a’ szivárvány-härtya’ szi’ne pedig elváltozott. 
A’ láta ezen környiilmények közt mindinkább szú'kül', 
a’ .sziva'rvány-hártya elveszti mozgékonyságät. Görvé 
lyes egymikben a’ himlös kötlob néha szeml'ak-árba 
megy állal, vagy könytömlö-lobbal szöveikezik. -- E 
gyébiránt ezen szemgyuladást mindenkor la’zas mozdu 
latok is, és pedig többnyire gyuladós bélyeggel 52011 
ták követni. ` 

228. 5. Ezen betegse'g’ jóslata, ha heveny a’ Куп 
ladás, 65 azonnal czélirányosan orvosoltatik, elég ked 
vezö, mert ezen környiilme'nyek közt a’ szaruhärtyáról 
a’ himlök’ képlödését többnyire el lehet fordítani. De 
ha egyzer а’ szaruhártyán himlök támadtak, ezek után 
többnyire hegjegyek következnek. A’ hegjegyeken ki 
vi'il, hol átható fekélyek és szivárványîszam hozattak 
616, elöheg és a’ läta’ kíilönbféle rendellenes változásai 
is maradnak vissza. На pedig a’ szivzirványhártyára 15 
kiterjedt a’ gyuladás, méltán félhetni, hogy teljes 51:1 
1’11с5ар fejlik ki. Végre midôn a’ kötlob szemtak-árha 
végzödik, vagy könytömlö-lohbal szövetkezik,mindazon 
hibák következhetnek, mellyek ezen szemgyuladások’ 
alakaiból szoktak sziilemedni. 

229. §. A’ himlôs kötlob’ gyógyításában mindenek 
elött az azt kl’sérô lázat ’s ennek bélyegét kell 1116 t-e 
kintetre méltatni, és a’ gyógytervet ezekre alapi'tani. 
Helybelikép eleinte, kivált ha egyszersmind n’ szivár 
ványliártya is meg van gyuladva, nadályok állal inté 
zendö vérbocsátás kiva'ntatik. Késöbhen а’ csecsnyújt 
va'nyok’ tájékára vagy a’ tarkóra elvezetö szereket szük 
se' es alkalmazni. Ha pedig ezen bánäsmód által a’ 5141 
ru a'rtyáról а’ himlök’ képlöde'sét elfordx'tani nem lehet, 
a’ kifejlett himlöket, mihelyt a’ genyede's’ folyama be- 
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végzôdött, egyenkìnt hályogtôvel megnyitni szíikséges. 
Mi meglévén, szemköves vi'z’ hasznzilata javalltatik. 
Hol szarncsap kezd kifejleni, azt a’ fentebb (136 5.) e 
löadott bana'smóddal kell elfol'di'tani. Hol pedig szem 
tak-ár kôvetkezett, vagy a’ himlôs kötlob Akönytömlô 
lobbal áll szöveményben , ott a' gyógyl'täst akkint szük-L 
Séges elintc'zni, mint fentebb (226 5.) emlitetett. 

Kanyarós szemgyulad ás. 
(Ophthalmia morbillosa. 

230. 5. Ezen szemgyulada’s kötlob’ alaka alatt for- ‚ 
dal eló, ’s többnyire a’ ragály’ egyenes behatiisa a'ltal 
hozatik е16. lllycnkor a’ szemgyuladás az egyetemes 
betegséggel egyen-lô folyamatot követ. De az is meg 
törte'nik, hogy ezen gyuladn's 11’ kanyaró’ folyaìnata 
alatt, vagy annak megszú'nte 1111111, nagy világosság 
уеду más _ellenes befolyások által ta'masztatik. Ezen 
gyuladás, valamint a’ 111111165 5ие1п116]101), a’ szemhéj 
szélek' vörösségével és daganatával kezdôdik, mely 
Vlyekhez nagy fényiszony és bô könyelválasztás 11115111. 
A’ szemet egyszersmind szúró fa'jdalmak fogják el, a’ 
köthártya halovány, a’ tiilkhärtya рейд még 111110111 
nyabb vörösséget ölt. A’ szaruba'rtya’ ne’melly helyein 
szokatlan fényesség mutatkozik , hol aztzín ezen hárty'a 
átlátszékonyságát elveszti, és savóval 1611 hólyagocskák 
ba emelkedik. Ezen hólyagocskák nem sokára megfa 
kadoznak, és savós , szétteriilô fekélyeket képeznek. 
A’ fekélyek' híg genye nella а’ szaruhártya’ lemezei 
közé sziirôdik be, és ligy nevezett szaruköl'möt (un 
gvis corneae) okoz. A’ szaruköröm’ feliilete egyenletlen 
’s boltozatos, és a’ fô’ mozdulalaira csak igen lassan 
vältoztatja alakát. Ezen szemgyuladás’ folyamatát min 
denkor lobláz is kl'séri. 

231. 5. A’ jóslatot jd kiìlemónynyel 11116 b_etegek 
nél kedvezôlcg lehet alapi'tani , ha a’ baj mindjárt eleìn 
czélirzínyosan orvosoltatott. De ha a’ betegség lnagára 
hagyatott, a’ szaruhzírtyán többnyire fekélyek 111111116 
nak, mellyek könnyen hegjegyeket hagynak magok 
után.- Hol szarnköröm kaputt létre, és az életmi'iség' 
gyengesége miatt lankadt a’ felszl'vás’ folyama, ott a’ 
hegjegyeken kl'viil még депу110111111у is (onyx) 011111111 
а’ szaruhártyán vissza. ' 
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232. §. A' kanyarós kötlob közönséges és helybç 
li gyógyitást kiván. Amaz enyhébb lobellenes és душ‘ 
ge ìzzasztó szerekkel hajtatik végre. A’ helybelì há 
násmód pedig, а’ külsô befolyásek, a’ fény’ és levegô’ 
behatását kellö kerlätek közé szeritani javallja. Azon 
kivül, .ha nagyebb a’ gyuladäs’ hevessége, nadályek’ 
alkalmazata is kivántatik. Elôre beesa'tván ezen'hely 
beli véreresztést, hegy a’ beteges folyam a’ szemektôl 
elszármaztatván, a’ fekélyek’ képlôdése a' szemhärtyá 
ról elferditassék, hólyaghúzók' és dárdanyes ir' hasz 
nálata szükséges. Ha pedig а’ fekélyek a’ szaruhártyán 
ma'r elôtiintek, sza'raz hév’ alkalmazata és szemkövel 
késziilt szemvizek javalltatnak. A.’ szaruköröm ellen, 
a’ hártya’ lemezei közt létezô geny’ felszivatása’ e16 
mezditása’ra, mákonyfestvény’ alkalmazata kivzintatik. 

Vörhenyes szemgyuladás. 
(Ophthalmia scarlet-ineen.) 

233. §. Ezen szemgyuladäs épen azen móden tá 
пщд, mint a’ kanyarós szemgyuladás, mellynek alakát 
is viseli, ’s kórjeleivel jelenkezik. De a’ kanyarós köt 
lebtól még-is a' kórjelek' nagyobb hevesse'ge últal kü 
lönbözik. Mert a’ vörhenyes.` kötlebban a' kötha'rtya’\ 
vörössege tetemesb, a’ köny-elválasztás hövebb, a’ faj 
dalom súlyosabb, és a' szaruhártya’ genyede'sére törek 
v6 hajlam nagyebb. A’ Ми is nagyebb hevességgel ki 
séri ezen szemgyuladást. Söt néha a’ yuladás a’ szi 
várványhártyära is elárad; ekker ezen ártya’ szine el 
“итак, a’ láta sziikiil, é's mezgatlanná válik. — А’ 
vörhenyes szemgyuladás, a’ kórjelek’ nagyobb hevessé 
ge miatt, szomeriibb jóslatot enged, mint a’ kanyarós 
kötlob. A’ szaruhártya’ feke'lyeiböl és a’ szarukörömböl 
kíilönbféle szemhibak szoktak szülemedni. Azonkivül, 
ha a’ szivárvanyhártya'ra is elterjedt a’ gyuladás, a’ 
látába nyirk-kiizzadás és néha teljes szarucsap.’ kifejlé 
se következik. --- Ezen szemgyuladás’ gyógyitása ugyan 
azen gyógyszereket kivánja, mint a’ kanyarós kötlob; 
c'sakhegy itt a’ nyavalya’ na'gyobb hevességét is ke-llâ 
iigyelemre sziikséges méltatni. 
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Senyves szemgyuladások. 
(Ophthalmine enohecticnc.) 

234. 5. A’ senyvek, vagy-is azon nyavalyák, mely 
lyeknek elökelö bélyege a’ test’ romlott és rút leülemé 
nyo'hen áll , gyuladńs bántalmakra ke‘vésbbé hajlók; met-t 
a’ merö részek’ gindzirsága, a' nedvek’ szdke és rom 
lottsága, és az élettehetség' gyengesége a’ gynladással 
ellenkezésben a'llanak. Vannak mindaz'filtal némelly 
senyvek, mellyek’ folyamata alatt helybeli gynlada'sok, 
kivált sajátsa'gos és kiilönnemi'i bélyeget viselô szem 
gyuladások támadnak. Ezen senyvekhöz a' gôrvélykór, 
bnjakór, ríih és siily tartoznak. A' mód, mellyel a’ 
szemgyuladaísok ezen senyvekkel összefiiggésben van 
nak, kiilönbféle. Némellykor azon senyvekben, mely 
lyek ragályból veszik eredetöket, a’ ragály' egyenes 
behatása a'ltal Штанги": a'.szen|gyuladás. De más 
szor ugyanezen rngályból tdmadó senyvekben, mìdôn 
a' ragály eleinte csak helybeli bäntalmat hoz elö, ezen 
helybeli baj elnyomatván, helyettesleg szemgyuladás, 
és pedig kíilönnenn'i bélyeggel ellátva tdnik elö. Leg 
gyakrnbban pedig az egyetemes вену" csak elôkészítö 
okot nyújt a’ kiilönnemů szemgyulndzisokra, melly k 
más kiilönbfélc támasztó okok által hozatnak elö. Mel y 
senyves szemgyuladások ezen legutóbbì módon támad 
nak, az egyetemes betegség’ különbféle foka szerint, 
majd els6-, majd ma'sodrendiek lehetnek. 

Görvélyes szemgyuladás. 
(Ophthalmia scrophulosa.) 

235. §. Ezen szemgyuladzís’ elôkészítô okfít a’ 561’ 
vélyes kórszúny teszi, támasztó oka’nl pedig minden iz 
gató kiilbefolyások szolgálhatnak. Alaka ezen szem 
gyuladásnnk ötféle, úgymint: szemhe'j-mìrìgylob, ár 
paszem, könytömlölob, szarulob és kötlob. Legtöbbek 
ezen görvélyes szemgyuladás’ alakai közúl, a’ betegek' 
különbözö kiileménye szerint, kórjeleikhen némi kü 
lönbséget- mutatnak. Mert jóllehet a’ görvélykór termé 
szete mindenkor ngyanaz , úgy lfítszik t. i. hogy az min 
deníitt a’ merö részek’ gyengéhb tehetségébon, a’ táp’ 
(chylus) és vér’ hibás’ készl’tésében, és a’ lelki 11111116 
déseknek a' tcstiekhez felforgatott viszonyában lill; még 
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is nem akadunk minden ,görvélyes egymiben egy és 
ugyanazon küleményre. Es pedig kétféle különbség б: 
lik ezen tekintetböl elönkbe: némelly görvélyesek t. i. 
gyengéd és izgékony kiileménynyel b|’rnak, mások el 
lenben gìndárral és pöñ'edttel. Amazt minden tetemek’ 
karcsúsa'ga, sugár мышь, a’ tagok’ nagy forgékony. 
sa'ga, koránérö elmetehetség, és kellemes piros быть 
hélyegzi. A’ szivacsos küleményre ellenben sxíppadt 
arcz , píiñ‘edt оп‘ és ajak, давай: n'yak- é‘s más tájéki 
mirigyek, nagy tériméjli has, tompa izom-tehetség, 
liajlandóslíg а‘ hosszas álomra, tnnya imámos kedvély, 
és az ösztönök iránt tompa visszahatäs mutatnak. 

Górvélyes szemhéj-mirigylob. 
(Blepharadenitis scrophulosa.) 

236. §. Ezen gyuiadrisnak а’ hurutos szemhéj-mi 
rigylobbal sok közös kórjelei vagynak. A’ szemhéjszé le ’ viszketése, daganata és vörössége‘a’ gyuladás’ kez 
detére mutatnak. Azonkl'viil fényiszony, melly az iz 
ge'kony kiileményú' egymikben elég tetemes, és a’ szem 
ben `ollyan érzelem jelenkezik, mint melly a’ szemekbe 
hullott idegen testek ältal szokott elöhozatni. A’ köny 
elválaszta's egyideig bôvebben mutatkozik, ml'g a’ kor 
polcz alatt mind a’ köny- mind a’ takony-elválaszta's el 
nem nyomatik. A’ gyuladás’ ezen idöszakában az 1236 
kony egymik néha szemhéjgörcsben is szenvednek. E 
zek után nem soka'ra az elválasztások ismét visszatér 
nek, kìvált а’ takony sokkal nagyobb mennyiségben 
“Ленты: el, mint rendes állapotban. Ezen bôvebh 
takony-elvälasztás gindár egymikben kiilönbféle rendel 
lenességeknek van alávetve. Néha t. i. hirtelen felakad, 
's ekkor a' szemhéjszélek nagyobb és keményebb daga 
natot mutatnak. Más betegekben bô nyák-folya's támad, 
’sl a' betegség a’ szemhéj-takárhoz igen hasonló alakot ö t. 

237. §. A’ jóslatot ezen betegséghen leginkább az 
egyetemes kórszúny' foka, a’ beteg’ kiileménye, és az 
alkalmazott gyógymód kormányozza. Midön az egye 
temes hetegség kis fokhan van kifejiilve, és a’ gyula 
da's czélirányosan orvosoltatìk, a’ görvélyes szemhéj 
mirigylob, ha mindjárt sokáig tart is, többnyire utóbaj 
nélkú'l szokott bevégzôdni. Eñ‘e’le szerencsés kimenetelt 
leginkfíbb izgékony egymikben lehet tapasztalni. De ha 
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a' görvélyes kórszúny az életmlîségben mélyen be van 
gyökerezve, kórismétletekre mindenkor hajlam marad 
vissza. Hol az orvoslás elhagyatik, vagy {отдай in 
téztetik, mindazon hiba'k következhetnek, mellyeket 
néha a’ burutos szemhe’j-mirigylob szokott maga után 
hagyni (170 5.a De ezen gyuladásból, ha magára ha gyatìk, vagy elyteleniil orvosoltatik, azonföliil szem 
he'jkéreg is (tylosis) eredhet. Ezen szerencse'tlen ki 
meneteltôl akkor lehet leginkákb tartani, midôn a' be 
teg pölïedt es ginda'r küleménynyel bi'r, és a’ takony 
elvälasztás fölakad. Ha pedig ezen küleményi'i bete 
gekben tak-air fejlik ki, ebbôl többnyire a’ szemhéj 
köthártya’ bujálkodása, vagy ha a’ (ай-51’ а‘ szemtekére 
is kkiterjed, a’ szaruhártya’ különbféle hiba'i következ ne . 

238. 5. Ezen betegséget, valamint a’ görvélyes 
szemgyuladás' többi alakait is, nem csak helybelileg, 
hanem közönségesen is sziikség orvosolni. Mert т‘; 
az e’letmi'ise'gbôl a’ lappangó kórsziiny ki nem i'rtatik, 
addig a’ helybeli bántalmat sem lehet bátorságosan ki 
iyógyn'tani, melly amattól veszi kiilönnemíi bélyegét. ’ görvélykór’ gyógyi’tása pedìg nemcsak huzalmas és 
nehéz, de nem-is annyira gyógyszerekkel, habár ezek 
legjobbak is, mint inkabb a’ jótékony természet által, 
az életmi'ise’g’ kiilönbféle kifeilési idôszaki alatt eszkö 
zölhetô. Ezen (Шарм! foganatot a’ fériiaknál a’ serdü 
les' idôszaka, a' nônemnél pedig a’ hószám es elsô ter 
hesség szokta elôhozni. Kiknél ezen élettanos (physio 
logic.) változäsok által a’ görve'lykór az e'letmi'íségböl 
ki nem ìrtatik, azoknál a’ müve'szet az qgyetemes kór 
szúnyon csak javitani képes. Azonki'vül még azt is 
szükséges megjegyezni, hogy az egyetemes kórszliny 
ellen intézett gyógymód, .ezen rendi gyógyszerek’ Ива 
tó munkálata mìatt, csak akkor lehet a’ görvélyes szem 
gyuladás' minden alakaiban okirányos, ha elôbb a’ gyn 
ladás’ hevessége czélirányos szerek által megtöretett. 

239. 5. Ezen közönséges orvoslást a’ görvélykór 
ban a' betegek’ kiileményéhez szükse'ges alkalmazni. 
Izgékonyabb és gyenge'bb egymìkben t. i. erôsŕtô, az élet 
mxives anyag' termésének kedvezô, és az érze'kenység’ 
kicsapongásait mérséklô szerek kivantatnak. Ezen свё 
hoz egy részrôl a’ vas’ készl'tményei és n’ zsongító-fa 
nyar szerek, millyen` az íiröm (absyntbium), keserfa 
(quassia), kiílmos (calam. тот), perúì- és tölgy-béj 
(сон: peruv. et со". quercns) és több elfe'lék vezetnek; 
más részrôl az emll'tett javallatoknak a’ bódi'tó szerek 
мыть meg, úgymint.: pix-os душам (digit. purp.), 
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beléndek (hyoscyamus), bürök (cìcuta), nadragulya 
(belladenna) és ma’keny, melly gyógyszerek az idegek’ 
magasitett tehetsége't lehatalmitván, a’ nyirkedény-rend 
zer’ mi'iködését ellenmivelôleg javitják ’s felösztönlik. 

Az életkermányban hasenló kiileményii görvélyes egy 
miknél arra szükséges legìnkább iigyelni, hegy a’ teng 
élet fölélesztessék, az elökelô állati e'let pedig szl'íkebb 
kerlátek közé szeritasse'k. lnnét eiféle betegeknek hesz 
szasb e'lmot, tápláló 11111111111111) növényes mint állati 
étrendet, langy ferdôk’ használatat, tiszta falusi leve 
göt kell njánlani. A’ test’ módnélküli mezgását, a' ked 
vély' indulatait, és az elme’ erôtetö gyakerlásait ellen 
ben ezen betegeknek kerülniök kell. 

l240. §. A’ pöffedt e’s gindár küleményl'í едут“: 
ben a’ görvélykór’ gyógyitäsára iigynevezett másitó 
gyógyszerek kivántatnak. Mert ezek a’ rostokat meg 
törve'n, az életmiíves anyag’ összeállását feloldják, a’ 
felszivas’ felyamát, az el- és kìva'laszta'sokat elômoz 
ditják , egy szóval az egész tengéletet megváltoztatják. 
Jelesek hasenló munkálatú szerek közt kůlönösen a’ 
dárdany- és higany-készitmények, a’ gaják, keserédes 
venyigc'k, a’ sósavas sulyag (murias barytae), sósavas 
"115521115г (murias calcis), az égetett tengeri szivacs (spon 
gia marina usta), a’ szénsavas keserag (carbonas ma 
gnesiae), a’ szénsavas hamag (carbonas lixivae), és a’ 
szénsavas szikag (carbonas natri). Az éptanes befelyá 
sek közül ezen betegeknek ellyanekat kell ajánlani, 
mellyek а’ lankadó állatiéletet ösztönözik, a’ min/ile 
gesen hibás tengélet’ felyamán pedig javitanak. Ezek 
nek tehát gyakor testmozgás, rövid álom, az elme’ 
felytenes elfoglalása, szabad e's tiszta levegô, inkább 
állati mint növényes étrend, és langy ferdök 52111186 

esek. g 241. §. A’ görvélyes szemhéj-mirigyleb’ helybeli 
erveslása` niegegyez a’ hurutes szemhéj-mirigyleb’ gyó 
gyitäsával (171 §. De hel a’ görvélyes szemhéj-mi 
rigyleb’ felyninata alatt izgékonyabb egymikben szem 
héjgöres jelenkezik, ett azenföliil ez ellen is szr'ikséges 
munkálódni. Ezen környiilmények közt tehát mindenek 
elôtt a’ Szemtöl а’ fény’ és levegö’ behatását el kell 
zárni; azután ha erre a’ görcs nem enyhül, a’ szemre 
lágyitó kása-beregatmányekat ‘121111515’;` alkalmazni, és 
mindazen szereket rendelni, mellyeket aláhb a’ szem 
hèjgörcs alatt fegunk ajánlani. Hasenló lágyitó bore 
gatmányek javalltatnak akker is, midön a’ gindár kü 
leményii egyniikben a’ takony-kiválaszta's fölakad, e’s a’ 
szemhéjszélek megkeményednek. Ha pedig ьигуат" 
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gindár görve'lyesekben ‘1111-61- fejlödnék ki, az ege'sz 
bánásmódot akkint kellene intézni, mint az egyiptomi 
szemgyuladásnál említetett. ‘ 

- y Gorvélyes árpaszem. 
(Hordeolum scrophulosnm.) 

242. 5. Melly árpaszem görvélyes egymiken. fordul 
elô, az által kiilönbözik a’ gyulasztó a’rpaszemtöl, hogy 
eloszlásra kevésbbe' hajló, hanem anna’l inkább hajlandó 
megkeményedni, melly árpának (chalazion) neveztetik. 
Azonkívül, minthogy elôkészl'tö oka egyetemes, csak 
ritkán fordul elö ezen árpaszem magánosan, hanem ha 
a’ bajra támasztó ok adatik, többnyire nem messze a’ 
szemhéjszélektól több hasonló gyuladós csomók támad 
nak. — Hogy a’ görve’lyes árpaszem’ megkeményedése, 
65 l'gy az árpa' kifejlése elfordítassék, a’ yógyi’ta'sban. 
a’ hideg borogatásokkal, hacsak azonnal e oszlást nem 
eszközölnek, idein fel kell hagyni, és azokat inkáhb 
la'gyl'tó szerekkel felváltani. Minekntána pedig a’ 16 
fglyító szerek sem képesek akär eloszlást, akár genye ést elöhozni, a’ daganatra тётя-81611165 tapaszt (empl. 
gnmmiresinosnm) szükséges bori'tani, e’ fölé pedig _bü 
rök- és szappanfti’ poraiból és káforból álló kásaboro-l 
gatma'nyokat alkalmaznì. . 

Górvélyes könytümlólob. 
(Dacryocystitis scrophulosa.) 

243. §. Ezen gyuladás a’ könytömlöben (65211111; 
de a’ mellékes‘re'szek is, kivált a’ könytömlöt fedezô' 
köztakarók töbhe' kevesebbé részt vesznek a’ gyuladás 
ban. Innét van, hogy az említett köztakarók’ halavány 
vörössége és daganata, 's a’ bövebb nyák-elválasztás 
miatt a’ Meibom’ mirigyeiben és könyhúscsában , a’ köny 
tömlölob orbánczos zugbör’ alakában tu"nik elô. De е 
zen orbánczos daganaton, meg egy másik magasabh, 
vörösebb 65 babke'pl'í kis daganat is mutatkozik, bizo 
nyos jeléiil annak, hogy a’ könytömlö gynladva vagyon. 
Ezen kis daganat lassankint nagyobbra nö; inert a" 
könytömlö’ takonyhártyáján bôvebb takonyválasztatván 

I 
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el, ez által a' tömlô’ mellsö fala mindig jobban (5:10!) 
han kinyújtatik. Az ekkint összegyülemlett nyákot а‘ 
könytömlöböl nyonuís által ki lehet' üri’teni a’ könypon 
tokon ‘НИЦ, de az orrmeneten nem; mert ennek даёт": 
takonyhártya’ja miatt nem ereszkedhetik a' nyák az orr’ 

` íiregébe, honnét ebben a’ beteg a’ ba'ntódott félen kelle 
metlen szárazságot érez.’ Ezen rendellenes nyák-elvá 
lnsztás а’ gyulada’s' töke’letes elenyészte uta'n .is több 
nyire még sok ideig fen szokott marndni, és a’ beteg 
séget idiiltté teszi. A' betegség még hosszabb folyama 
мы пуег az altal, hogy a’ gyulada's gyakran visszatér 
ni, a’ hátramaradó tak-fir pedig minden kórisme'tlet u 
tán megátalkodottabb természetet ölteni szokott. 

244. §. Ném'ellykor a’ beteg’ testalkotmänya’, az 
alkalmazott gyógymód’ ’s az e'vszak’ kÖyetkezéSében, 
a' görvélyes könytömlôlob súlyosabb fokban Тогда! elö, 
és gyulasztó be'lyeget vesz fel. Illyenkor a’ gyuladzis 

enyede'sbe покой végzödni, es ha az okirzinyos orvos ŕfis elhagyatik, könytömlö-sipoly következik, mellyet 
T. Beer valósa'gosnak nevez; minthogy az ezt elöhozó 

enyedés magában a’ könytömlóben fészkiil. A’ genye âés által még más kiilönbféle МЫ!‘ is sziilemedhetnek; 
de ezekrôl a’ jóslatban teendünk emli'tést. Bevégzöd 
ve'n a’ genyedés’ folyama, ha a’ könytömlö el nem pusz 
атом, ennek a’ legmegátalkodottabb tak-árja mnrad 
vissza. 

245. §. A’ görvélyes könytömlôlob' jóslata’t 193111 
ka'bb az egyetemes betegség’ foka hata’rozza meg. Mert 
ha a' görvélykór megrögzött vagy örökült bajt képez, 
és a’ test’ kifejle'se’ azon idöszakait ‘ meghaladta, mely 
lyekben a' természet azt el szokta enyésztetni: csak alig 
lehet reményleni tökéletes kigyógyula'st. Illyen esetek 
ben , kedvezö környiilmények Кбайт, kivält nyári Иб 
ben, a’ beteg' állapotja tetemesen megjavul; de nem 
soká visszatér a’ régi baj, és a’ beteget idú'lt gyniada’s 
és szokványossá wilt tak-air sanyarja. - Hol ellenben 
a’ gr'irvélysenyv kisehb fokban van jelen, és a’ baj 
czélira'nyosan orvosoltatik: а’ görvélyes könytömlölob 
sokszor szerencsésen meggyógynl. De nem lehet tagad 
ni, hogy a’ legkedvezöbb esetben is ezen gyuladäs “tán 
n’ könytömlö’ tak-ärja marad vissza, melly idu’lt folya 
matra nagyon hajlandó. Et’féle tak-fir mellett a’ köny 
tömlö’ takonyhzírtyája mindenkor meg van dagadva; in 
nét az orrmenet’ jsira'sa megszú’kiil, és a’ nedveket a.’ 
könytömlöbôl az orrmenetbe lefolyni nem engedi. Mi 
nél Гора a’ könytömlö’ mellsö fala az összegyülemlett 
nyák a'ltal tetemesen kinyújtatik, és ha a’ nyäk a' 
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könytömlöbôl a’ könypontokon a'ltal gyakrabban ki 
nem üri'tetik, utoljára a’ könytömlô annyira elgìnd'áro 
dik, hogy ha azutánaz orrmenet rendes állnpotba jö 
vend is, a’ nedvek az orrba többé ônkényt le nem smil 
lanak (könytömlô’ sérve, hernia sacci lacrymalis). 

l46. 5. Ha. a’ betegséghez gynlasztó bélyeg szegô 
dött., a’ könytömlöben, mint mar fentebb említôk, e 
nyedés támad, mellybôl megzitalkodott tak-át- követ e 
zik. A’ genyedés által, ha a’ tályog maga idejében 
fel nem nyittatik, öblös fekélyek hozatnak- elô. Akhe 
ves’ebb gyuladzís’ következésiben pedig, melly illyenkor 
még a’ genyedés' folyamatát is nagyobb fokban kn'se'ri, 
kiilönbféle összenövések támadhatnak. Némellykor'az ' 
orrmenet’ egész ja'ra'sa, vagy annak legvége nô össze; 
ìllyenkor ha az összegyülemlett nya'k’ kîiiritése a' kön - 
tömblóból elmulasztatik, könytömlô-sérv fejlik ki. I a 
pedig a' könycsatormík és -pontok akár magzínosan, 
akár az orrmenettel egyszersmind összenônek, а’ köny-- 
tömlö’ “(Дата (hydrops sacci lacrymalìs) és szüntelen 
könyhullás következik. De néha magok a’ könytömlô’ 
falai nônek össze egymässal: ekkor a’ könytômlô' íire 
ge elpusztnl, tetemes hegjegy és gyógyi'thatatlan köny 
hullás marad vissza. 

' 247. 5. A’ görvélyes könytömlôlob' közönséges ог 
voslása, a' föntebb elôadott szabälyok sze‘rint, és a’be 
teg’ küleményének megfelelô módosi'tzisokkal мышь. 
A' helybeli orvoslzis eleinte hideg borogata'sokat ki'va'n. 
De ha ezen bzinásmód mellett a’ gyuladás’ eloszla'sa nem 
kôvetkezìk, vagy a’ beteg a' nedves hideg’ alkalmaza 
и“ nem jól szenvedi, azt száraz hév' alkalmazatával 
kell felváltani. A’ mint azutzin а’ genyedésre гарант! 
tatik hajlandósa'g, azonnal lágyi'tó szerek‘ hasznälata 
kivántatik. Minekutána tzilyog képlôdött, azt gerely 
lyel megnyitnì késni nem kell, hogy a’ sipolyok' kifej 
lése elfordi'tassék. Azután a’ genyedés’további folyama 
ta alatt, a’ könytömlôt napjában egynehzínyszor Ы; .má 
konynyal elegyített langy vi'zzel ki kell fecskendezni. 
A’ talán létrekapott öblös feke'lyek késsel nyittassanak 
meg, vagy sajtolt sivacscsal tágítassanak ki. A' köny 
tömlö’ ‘ай-‘5111:: ellen рейд’, melly a' betegség' ‘(две felé 
mindenkor be szokott állani, задай bánäsmód sziiksé 
ges, mellyrôl másutt lesz alkalmunk szólani. 



Görvélyes szarulob. '11.1 
Gôrvélyes szarulob. 

(Keratitis screphulosa.) 

248. §. Ezen gyuladás a’ szaruhártyait, és pedig у 
leginkább annak köthártyáját estremelja. Kórjelei kö 
vetkezôk: tetemes fényiszeny, meleg’s néha csipös kö 
nyek’ bô kiválaaztása, a’ szem’ nyemó, lassankint öreg 
bülö, es leginkább éjjel dulongó fájdalma, a’ tülk-bár 
tya’ halavány, de a’ szaruhártya kön'il tömöttebb vörös 
sége, melly néha puhább daganatképlésre törekvö 11111 
1а1п111а1 van pärosulva. Maga a’ köthártya tetemes vál 
tozásekat szenved: mindjárt eleinte ködös` homályba 
berul, melly nagy kiterjedési’í‘és fölüleges fészkl'i 1é 
vén, néha a' szaru-köthártya `alzi kiömlött vértöl vörös 
szint mutat. Hasenló vörös feltok а’ 52а1‘1111е11’1уа' fel 
sö vagy alsó szinén leggyakrahban tapasztaltatnak, 1101 

‘а’ szaru-köthártya ezen vérömleg nélkül is jebbära min 
_ den efféle hetegekne'l vörös, даёт" e's szinte gyapat 

képi'i szokett lenni. A’ látás majdnem mindenkor csak 
а’ fénysejtésre korl‘áteltatìk. ~ 

_249. §. Ha ezen gyuladiis’ széke nem annyira a’ 
köthártyában, mint magekban ‘а’ szaruhártya’ lemezei 
ben vagyen, a’ szaruhärtya’ hema’lya. nem szokett olly 
nagy lenni,~hanem illyenkor magában a’ szaruhartya’ 
ällományában, közel а’ tülkha'rtya'hoz, véredényekbôl 
képlett kört lehet észrevenni. Lázas mezdulatek ezen 
_gyuladáshez ritkábban csatlódnak. »- vA’ görvélyes sza 
rulob leginkäbb ñatal egymiket, és pedig legítöbbször a’ serdülés’ ideje körú'l szokott megtámadní. 
ta mindenütt hosszas és unalmas, ’s eloszlásba nem 
örömest végzödik. Minekutána a’ gyulada's’ egynehziny 

olyama- . 

hónapos' tarta'sa után, a’ vörösség és a’ gyuladás’ tñbbi . 
kórjelei elszélednek, a’ szaruhártyán fölüleges ‘11110116 
lyedés, az összegyiilemlett nyìrk' meghegedése, vagy — 
túltenge’s a'ltal okezett hibák maradnak vissza, mely 
lyekrôl a’ következöben teeudünk emlitést. 

250. Kitetszik ezekböl, hegy a’ görvélyes szaru 
lobban szinte mindenkor szemorií jóslatot kell állapita 
ni. Mert csak akker szekett tökéletes eloszla's kö 
vetkezni, midön mind az egyetemes betegség, mind a’ 
szemgyuladás’ feka kisebb, és az ekirányos erveslás 
ideiben intéztetik. Jebbára a’ szaruleb töke'letlemil esz 
lik el, e’s _az összegyülemlett nyirknak egy része meg 
hegedvén, a’ szaruhártyán faltos bomályekat képez. Ha 
sonló feltokhoz néha apró hegjegyek is csatlódnak; mert 
a’ szarulob’ hosszas kfelyamata alat't ritkán marad ezen 



’1 12 Görve'l yes игл-111011. 

luírtya fölülegcs kifekélyedés 116111111. Némelly ritlm 
esetekben, az elhagyatott vagy fonáknl orvosoltatolt 
idült szarulob, ollyan görvélyes egymikben, kikben nagy 
a’ képlötehetség, a' szarnhńrtya’ a'llomanya' bnja'lkodá.. 
sat hngyja maga után. Szinte illy ritkän szokott, ha» 
sonló környülme'nyek között, ne'melly betegeknél a’ 
görve'lyes szarnlob szaruposztót gerjeszteni. 

251. §. Ezen nyavalya' legyözésére eleinte a’ be 
tegek’ életidejéhez alkalmazott lobellenes késziilet ki 
vántatìk. Meglett és vérteljes egymikben érvágás va y 
véres köpölyök, a' csecsemöknél pedig nadályok szü ‘ 
ségesek. Ezen vérürl'téseket, valahzínyszor a’ betegség' 
hosszas folyamata alatt а’ lobos bélyeg kińjul, ismétle 
ni kell. Ezenkl'víil n’hashajtók ezen bajban sikeres 

yógyszerül szolgálnak; kiwílt az édes higany jnlapgyö äérrel elegyl’tve. Helybelileg а’ szemekre, hacsak ezek’ 
nagyobb érze'kenysc'ge nem ellenzi, hideg borogata’sok’ 
szorgalmas alkalmazása javnlltatik. Sôt az ege'sz fej' 
hideg borogatzísai is а’ nagyobb vértolulást a' fôtöl si 
kerrel elfordítjzík. › 

252. §. Minekutána a’ gynladfís’ nagyohb hevesséf'e 
megtöretett, azonnal az egyetemes betegség ellen szii - 
séges alknlnms szereket fordi'tanì. Ezen tekintetbôl is 
igen hatalmas gyógyszer nz édes higany, melly nem 
csak az érzékenység’ kicsapongásait mérsékli, hanem 
a’ nedveket képlôdékeny tnlajdonnkból kivetkeztetyén, 
a’s'zerencsétlen kimeneteleket is elfordítja. Alkalma 
sok ezenföliil más gyógyszerek 15, mellyeknek munktí 
lata a' panga'sok’ szc’tvere'seben, az elvxílasztások' fel 
szabadl'tásäban , 65 а’ kiválasztások' elósegt'te'séhen all. 
Innét a’ görvélyes szarnlob' ezen idôszakában a’ gnják, 
.keserédes venyigék, a’ da'rdany-szerecseny (aethiops 
antimonialis), az aranyszl'nü ddrdanyos 11611116 (sulfur 
anrat. antimonii) ‘s több elïélék a' l’öbb gyógyszerekhez 
tartoznak. Ezen szerekhez, midôn a’ fényiszony tete 
mes fokban tart, cyélìrányosan beléndek- vagy nadru 
gnlya-vonat is rendeltetik. 

253. §. Elôrebocsátván a' véreresztéseket és hideg 
horogatásokat, az clvezetö szerek. kivtílt mellyek ha 
tósb munkálatúak, legnagyobb hasznot nyújtanak, ligy 
mint n' dárdanyfr (nngv. antimoniale), vagy a’ 111110511 
lányhój (cortex mezerei ). A’bäntódott szemre ezen 1116 
szakban enyhe fanyar, vagy fanyar-la'gyl’tó szemvizek' 
alkalmazata kivántatik. Illyen az ólom-czúkor’, vagy 
rágó-higany’ olvasztéka, mákonyfestvénynyel, és ha a' 
környiilmények úgy kl'vánjtík, birsalmamag-nyákkal ve 
gyt'tve. A’ nyavalya’ késôbbi folyamata alatt pedig a’ 
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gyuladäs’ eloszlása't semmi lnitósabban elö nem mozdítja , 
mint a’mákonyfestvénynek a’szeinhe mìndennap egyszer 
intézett becseppentése.- Ezen gyógyszer akkor Миш 
képen hasznos szokott lenni, midön a’ szaruhártyán fe 
kélyek is mutatkoznak, ‘аду а’ Szaruköthártya alá 
kiömlött vér’ fels'zívatása lassabban halad elöre, vagy 
midön ve'gre szaruposztó' képle'sére mutntkozik hnjlam. 
Kórjei‘esleg a' fäjdalmak’ lecsìllapírászira, és egyzitalja' 
ban а’ helybeli e’rzékenység' mérséklésére, a’ homlok’ 
e's halántekok’ сайта sziirke higanyos i'r mákonynyal 
elegyítve, napjában háromszor négyszer haszonnal ke 
netik be. 

Górvélye‘s kötlob. 
(Conjunctivitis scrophulosá.) 

254. 5. Ezen, an orvosi gyakorkoda's'han igen sok 
стоп‘ elöforduló szemgyuladás, fényiszonynyal,l a’ köt- és 
tülkhártya’ vörösségével, meleg könyek’ szapora eiwi 
lasztásával, ’s a’ szem’ szúró fájdalmával kezdôdìk.- A.’ 
vörösség a’ tülkhártyán halava'nyabb, a' köthzírtyán pe 
dig tömöttehb, mellyen a’ véredények mintegy nyala' 
bokba sz-edetve sietnek a’ szaruhártyn felé.- A’ nyalä‘ 
bok’ végein, köze'l a’ szaruhártyához, vagy magán a' 
szaruhál‘tyán, apró pörsök támadnak, mellyek izgéko 
nyabb egymikben savóval, gindárabbakban pedig geny 
kéini anyaggal vannak eltelve. Nem soka'ra ezen pör 
sök megfakndoznak, és a’ szaru- ‘аду talk-hama.. fe 
ke'lye'ket képeznek. A’ fekélyek ‘аду savósak, >vagy 

enyképi'iek. Amazok inka'bb sze'tterülnek, mint mé ?yebben hatnak; emezek ellenben a’ szarnh'ärtya’ lillo 
mányábn mélyen‘ beharapó‘dznak, sôt‘efféle fekélyek né 
ha ‘a’ szaruhártyát й! is lyukasztja'k, és szivárványiszam 
ra- szolgálna'k alkalmul. ЕМ leginkább gîndár kůleme' 
nyíi egymikben tapasztalhatni, minthogy ezeknél s'zok 
tnkfn’ fe'kélyekgenyképi'ie'k lenni. 4 _ 
и‘: 255.- ,§. Ezen gynladás n'éha kisebb fo’kba'n fordul 
elö; .és akkor ne'm foglalja'el a’ szemteke’ egész mellsö 
szi'nét, hanem a’ köthár'tya’imeghatározott részeire', és 
года többnyire a’rszemszegletekre korlátoltatik. Ily-~ y'en or tehát a' -vörösség csak részintes, а’ szemteke’ 
környókén szélesebb, a’ szaruhä‘rtya felé pedig keske-` 
nyebb (штаб, hol _többnyire egy kis p‘örsbe. ‘аду le 
ke'lyo‘cskébe végzò'dik. Sokszor ellenben nagy a' gyn» 

.8v 



ш Görvélyes kann.. 

Миша’ fnkn és hevessŕ-ge. lllyenkor a’ izivárvainyhairtyá 
ra is ИЮНЬ a’ gyuladás, annak lermészoti színe't elvál 
toztatin és sulyosabb fäjdalmat gerjeszt. A’ görve'lyes 
kötlob' enyhébb foka többnyire gindiir kíileményl'i egy 
mikbcn fordul elô, а’ hevesebb ellenhen izgekony és 
gyengéd görvélyeseket Мина‘! meg, kiknél ezen gyula 
das, hamindja'rt ‚а‘ sziva'rványhártyát megkl'méli is, min 
denkor több bajjal jár, mint a' gindárabb egymiknél. 
Me'rt :lńiazoknál n’ fényiszony mindenkor tetemesebb, 
n' szcmekbôl izromonkint meleg könyek nagy mennyi 
séggci gôrdiilnek ki, a' bajt sokszor szemhéjgörcs telé 
zi, és a’ hoss'llas kórfolyamat Мэн, mellyet ezeknél a' 
gynlada's követni подо“, sokszor a’ szaru-kötliártya is 
foldagad , mellyen egyszcrsmind a’ szaruha'rtya felé sie 
Ш vérrel tölt edények is mntatkuznak (posztó, pannns). 
Sokszor a' posztó mellett, a' szemteke' felsô részén, a’ 
tülk-kñtlnirtya’ bujálkodása is tapasztaltatik; sôt néha 
ezen bujálkodás u’ szemhe'jak’ köthártyájára is kiter 
‘ей. ` J 256. 5. A’görvélyes kötlob’ jóslata re'szint az egye 
temes betegsé ’.fokától ’s a’ beteg' kiileme'nyétôl, ré 
szint a' belybei bántalom’ hevessegétôl és kife'lôde'se’ 
idôszakätól függ. Midôn kisebb a’ szemgyuladas’ foka, 
és meg csak~ kezdetc'ben vagyon, a’ beteg ред}; gindár 
küleménynyel hir: akkor nagyobb hihetôséggel lehet tö 
kéletes gyógyula'st reményleni, ММ!‘ ha a' görvélyes 
kórszúny nincs nagyon kìfejlödve. De a’ gindzír Иде 
me'nyú' egymikben is, ha a' gynlada's magasabb fokra emclkedì , és a’ szaruhártyán képlôdött fekélyek na 
gyobb teriiletre kapnak ’s me'iyen behatnak, a’ szaru 
hártyzin hegjegyek és foltok szoktak következni. Söt 
ha ezen fekélyek a’ szaruhártya't átlyukasztj‘fik, és 821 
várványiszam all be, nem csak a’ felhordott szarnhár 
tya’ hibzíi, hanem elôheg és látaterpedék vagy -szú'kü 
les is ta'madhatnak. `Ugyanezen szemhibzik erednek iz 
gékonyabb egymikben is , ha a’ kötlob nagyobb fokban 
mutatkozik, ’s ‘вып а’ вшйщёпйпуьёггуйга is kiterjed; 
de hasonló leaetben meg-is a' látába штаб-щипцы és 
teljes szarncsap' kîfejlésétôl inkább kell ‘штат. Altaltí 
ban az izgékony egymikben kevesbbé lehet a’ jóslatot 
kedvezôleg älll’tani, ‘mint a’ gindár küleményi'íekben; 
részint azon sok alkalmatlanságok miatt, mellyeket iz 
gékonyabb egymikben a’ fényiszony és szemhéjgörcs 
okoznak; részint a’ szaruposztó’ kifejle'se miatt‘, melly 
neml csak a’ láttehetséget veszedel‘mez‘teti, hanem a’ 
gyógyi'tásnak is megátalkodva ell'enáll, és- войнах‘ a’ 
köthzirtyaf _bujálkodásával is szövelkczik. 
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251.5. Ezen szemgyuladzís' egyetemes orvesla’sa 
eleinte lobellenes késziìletet kivain. Mig a’ gyuladós 
bélyeg tart, addig hasbajtó szerek legczélirányesabban 
rendeltetnek. Azutiin a’ lappangó egyetemes betegség 
ellen szükséges a’ fò’ntebb emlitett mód szerint (239 és 
240 5.) munkálódni. Helybelikép mindenek elôtt e.’ na 
gyebb világesság’ behatását kell a’ szemektôl elferdi 
tani. Azonkiviil hol a’ kórjelek’ nagyebb hevessége ta 
pasztaltatik, mérse'kes vériirités шаман nadályek' al 
kalmazata által; hel pedig enyhe a' gynladás, ett inka'bb 
hólyaghúzók javalltatnak. Ha a’ szaruhártya' közelében 
savós ‘аду genyes hólyagecska'k mutatkeznnk, rágó hi 
gany’ elvasztéka’ból és birsalmamag-nyákbńl álló enyhe 
fanyar szemviz ezen hólyagecskák’ kifejlése ellen leg 
czélirányesahban használtatik. Minekuta'na pedig a’ 116 
lyagoeskák felfakadtak, szemkö és ólemeczet' haszná 
lata kivántatik, melly a' fekélyeket tisztogatja és he 
hegedésre készteti. Mìdön а’ fekély keresztiil hatván 
a’ szaruhártyán , szivárványiszam következett, a' szem 
kô’ elvasztékához valalnelly bóditó vonatet szüksé es 
adni, таз)’ hasenló vonatok’ elvasztékát a’ szembe ‹ е 
eseppenteni; hogy a’ szivárva'nyhártya, összehúzódásra 
késztettetvén, a’ szaruhártya’ fekélyébôl visszavenul 
en. J 258. §. A’ hetegség’ gyógyita'sában a' fe'nyiszeny, 

melly nem kevesbhé alkalmatlan mint megátalkodott 
szekolt lenni, f6 tekintetet érdemel. Ezen kórjel’ esil 
lnpitására, melly leginkább izgékony egymik’ tulajdo 
nu, a’ belsr'i gyógyszerek’ ekìrányos va'lasztása legtöb 
het tesz. lllyen esetekben teháta' bóditó szerek’ belsö 
használata czélirányes leend; de kiilsökép is kivántat 
пай alkalmas gyógyszerek, millyenek az állandóbh mun 
kálatú диваны‘, iigymint a’ boreszlányhéj vagy a’ (Мг 
danyes ir. A’ szemhéj-görcs ellen is ugyanezen szerek 
nyúj'tanak legbiztesabb segedelmet. Midön а’ betegség’ 
vége're-jártával a’ látáljim kiizzadt nyìrk mutatkezik, 
ennek felszivatására masitó szerek’ használata kivänta 
tik. Hol szarucsapra mutatkezik ha'jlam, ennek kifej 
lése’ elforditsisära a’ душам’ fokát a’ föntebb elöadett 
ba'na’smóddal szükséges magasitani. A' szaruposzló , melly 
néha а’ kötlob’ hosszasb felyamata alatt kifejleni sze 
kott, мы gyógyitást kiván, mellyröl alább teendiink 
einlite'st. ' 

si 
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Bujasenyves szcmgyn Майя. 
(Ophthalmia syphilitica.) 

259. 5. A' bujasenyves штаммы; szetntak-är‘ és 
sìvárványlob’ alaka alatt fordul eló. Az elsô kórnlak 
részint helybeli fertezés e's a’ bujasenyves ragálynak a’ 
szemhejakra közvetlen alkalmazása, részint a' hnjnseny 
ves tak-ar’ vagy fehérfoly'fís’ elnyomatása által ezen he 
tegsc'gekben szenvedô egymiknél hozatik elö. Eiïéle el 
nyomatzisa az emll'tett elsörendi bnjasenyves lnintalmnk 
пай, а’ nemzô részek' hirtelen meghdtése, izgató bal 
zsamneml'i befecskendések, módnélkül nagy testgyakor 
las, bô léles italokkalì élés által szokott okoztatni. Ide 
Зайти! még n' férfìaknál a' nemzötag’ erömi'ives бензино 
rl'tása is, melly ‘НИЦ sokan a’ bnjasenyves tak-tir áltnl 
(‘Канаты hemocskolásrít a'fehérrnhńknak igyekeznek el 
fnrdl'tani. -- A’ másik alaka a’ bujasenyves szemgynla 
dzísnak sem n' мешай‘ egyenes fertezése által, sem hely 
beli hnjasenyvben szenvedó egymikben nem hozatik elö, 
hanem mindenker csak ollyan betegeken támad, kik 
közönséges bujasenyvhen sínlódnek. 

Bnjasenyves szem-tak-ár. 
(Ophthnlmo-blennorrhoea |yphiliticu,) 

260. §. Ezen szemgyuladás, mellyet valóságos talr 
áros szemhéj- és szemgynladasnnk is neveznek, mind 
a’ tiilk-köthártyn’, mind a’ szemhéjak’ köthártyäjának 
tetemes dagnnatäval és vörösse'gével kezdôdik. A' szem 
héjak lassankint annyira megdagndnak, hogy csak alig 
hńzathatnak egymástól пёс; az alsó szemhej pedig néha 
ki is fordul. A' tíilk-"köthártya' daganata a' szaruhtír 
tyát sánczolat gyanánt környezi, és olly kemény, vörös 
és fájékony, mint a' hevesebh gynlasztó kötlobban szo 
kott lenni. A’ szemet azonfölül legkegyetlenebb {абба 
lom ostromolja, 's a’ beteget igen nagy fényiszony és 
h6 könyziŕ sanyarja. A’ szemhéjak' köthártyája nem so 
kára genyképil taknyot kezd elválasztani, melly elvá 
lasztás lassadán nnnyira növekedik, hogy a' мыши“ 
genyképú takony az arczokon folyik le, melly'egyers 
mind hasonlólag fertez, mint a’bnjasenyves takár’ НУ‘; 
lasztéka. A’ szarullártya rövid idö alatt genyedésnek 

`indnl , és gyakran egészen geny-örvénynye “ШК. lly 
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lyenkor szivárványiszam is ritkän hiányozik, és a' 
выписке’ kiilönbféle hibái következnek. A’ gyuladást 
jobbára súlyos lobláz, is kl'séri. 

261. §. Ezen szemgynladfis’ jóslata szomorú; mert 
а‘ szem’ veszélyére és anyagos pusztl'tásaira igen haj 
landó. Azonban n’ haj’ kezdetén', mig a’ genyképl'í ta 
kony’ elválasztäsa nem jelenkezik, cze'lirányos orvosl'ás 
mellett sokszor óhajtott gyógyulás következìk; kìviilt 
ha a' gyuladás helyettesleg, elnyonmto'tt tak-air vagy fe 
hérfolyás által hozatott elö. De minekutána a’ rendel 
lenes takony-elválasztiis befillott, és а‘ szaruhártyán ki 
sebb fekélyek támndtak, ezen hártyn’ homa'lyait a’ leg 
czélirányosabb orvoslással sem lehet elfordítani. Ha 
pedig a’ szaruhártya genyörvénynyé vziltozott, akkor a' 
látás örökre elvész, ’s maga a’ szem' alaka is (бы) vagy 
kevesebb ka'rt szenved. 

262. 5. A’ szemtak-ár’ gyógyi'tásában mindjárt а’ 
betegség' kezdetén а’ gyuladás’ hevességét bö érva'gzis 
’s egyéb lobellenes szerek által szükséges gyengiteni. 
Azutiin a’ takony-elválasztzis’ beálltával nadályok, nyá 
kos szemvizek és elvezetö szerek kivántatnak. Midön 
a' szaruhártya genyörvénynyé változott, szfiraz hév, 
szemkö, és lnindazon szerek javalltatnak, mellyek a’ 
genyedés' kicsapongásät vagy hibäs minôségét elfordi'-v 
tani képesek. Ezen bánásmód mellett, hol a’ szemtak 
ár helyettes lnunkálatot képez, mindjárt a’ gyuladás’ 
kiiitésekor, az elnyomatolt helybeli ba'ntalom’ vissza 
álll'tását is kell eszközleni. Mel-t ha ez jókor ve'grehaj 
tatik, a’ szembaj azonnal enyhiil, ’s rövid idó’ nlatt e 
gészen elenyészvén, minden utókiír nélkiil bevégzödik. 
Az elnyomatott (ай-111‘ vagy fehérfolyás pedig legbfítor 
ságosabhan más bujasenyves betegekröl velt ragály’ bc 
oltása, által hozntik vissza. Ha а’ szembaj azonban már 
nnnyira haladt volna, hogy a' szemböl genyképl'i takony 
választatnék ki, а’ heoltásra ezen genyképl'i taknyot is 
lehet használni, de nem olly bizonyos foganattal, mint 
ha a’ beoltás idegen гады)’ által törtenik. Ha mind 
azáltal a’ beteg a’ ragály’ beoltásábnn meg nem egyezne, 
legaliíbh más izgató szerekkel kellene a’ nedveket a’ 
nemzö-re'szek felé hódi'tanl. E’ czélból a’ hudcsóbe iz 
gato szerekböl készi’tett Наш-81:11:11: (cereoli), és 1486111 
gany’ ‘аду pokolkö’ olvasztékába, ‘аду erôsebb vörös 
higanyos irba avatott kérôket (turundae) szükséges al 
kalmazni. Sikeresek ezenki’viil a’ lágymeleg félferdök, 
а’ középlllîs’ hemete'lése, vagy erre alkalmazott nada' 
lyok, a’ nemzô-részekre rakott borogatások , югу káiß’ 
borogatmányok. 
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Bujasenyves szivárványlob. 
(lritis syphilitica.) 

263. 5. A’ tökéletesen kifejlett bujakórban szen 
vcdö emberek, ha a’ támasztó okok’ behata'sának 16:6 
tetnek, elsôrendi bu'asenyves szivárványlobba esnek; kik pedig a’ bujnkórllnól már lábadoznak, vagy abban 
meg csak kis mértékben szenvednek, másndrendi buja 
senyves szivárva'nylobtól lepetnek meg. Hol ezen be 
tegse'g elsôrendileg támad, a’ tülk- és köthártya' hala 
vány vörösségével kezdôdik, melly a'szemteke' környé 
ke felé mind inkább rìtkul, а’ szaruhártya köriil pedig 
összctömôdik és mintegy koszorút ke'pez. A’ Бабий‘ 
ványhártya' természeti ваше a’ szokott mód szerint e1 
„атак, a' lata egykeve’ssé összehuzódik, megszeglete 
sedik, és a'llandólag fôl- 'és befele terped, mintha az ort’ 
gyökeréhez akarna felhuzódni. A’ szaruhártya azonfölül 
homa'lyba borul, a’ Нины!" megzavarodik. Ezekhez já 
rul a' szem’ nagy érzékenysége, állhatatlan könyár, 
melly leginkább a' hévmérsék' változásai ältal hozatik 
elô, és heves fájdalom, melly a' szemgödör-csontokat 
ostromolja, estve tartja rohamát, ’s virradtig dulong. 
Hasonló rohamisok Маг: n’ lfítába nyirk izzad ki, a’ 
láta szegletesebb e's homályosabb lesz, és a’ láttehetség, 
melly már eleitôl fogva elcsüggedt, minden roham alatt 
nagyobb fogyatkozást szenve . ’ 

264. ё. На a’ betegség toväbb hnzódik, a’ látába 
annyi nyirk izzad ki, hogy az tökéletesen heza’rulva'n, 
a’ láttehetség tökéletesen számŕizetik. Hasonló kör 
nyiilmények közt а’ ha'tsó szemcsarnok is nyirkkal $61 
tözik, ’s a’ szivárványhártyát elôlrôl domborúvá teszi. 
A’ szivárványha'rtya’ mellsô szi'nén néha apró vöröses 
bai-nn dombocskák képlôdnek, mellyek nagyi'tó szem 
üvegekkel vizsgailtatva, egész küleményökkel fiigölyö 
ket (condylomata) képeznek. Ezen fügölyök néha any 
nyira növekednek, hogy az egész elôcsarnokot kitöl 
tik. Végre ha a’ betegség egészen magára hagyatik, 
a’ tülkhártyán szalonnás fekélyek, а’ szemgödör-cson 
tokon pedig gumók (tophi) fejlôdnek ki. 

265.5. A’ bujasenyves szivárványlob , mig Видет 
Ъеп vagyon, vagy magasabb fokra ki nem Телец, elég 
kedvezô jóslatot enged; ШИН: ha másodrendileg vette 
eredetét. Mert illyenkor a’ beteg'jobb külemenynyel 
bi'r, és а’ szerencsétlen végzôdésekre törekvô Марат 
kis'ebb. Ellenkezôleg van a’ dolog ollyan egymikben, 
kik elsôrendi bujasehyves szivárványlobban szenved 
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nek. Ezekne'l a' nyìrk’ látába izzadását csak nlig lehet 
elferditani, és igy a’ ига’ nyilása sokszer egészen 
nyirkkal tömetik ki. Ekkint elpusztitott láttehetséget 
csak ritka esetekben, és ekker is töke'letleni’il lehet 
helyreállitani; legtöbb esetekben n’ látás а’ fénysejtés 
re marad kerlátelva; Söt ha' а’ nyìrk a’ hátsó szemcsar 
nokba nagy mennyise'ggel gyülemlett össze, még n' fény 
sejtés is tökéletesen elenyészik. Igen nagy veszedelem 
ben fereg а’ láttehetség akker is, midön а’ bujaseny 
ves szivárványleb köszvényes, vagy más különnenu’l bé 
lyeggel a'll szöveményben. A' bnjasenyves szivaírva’ny 
leb' utóbajai közé leginkább a' látacsukulás (atresia pu 
pillae) és a' szempuhasaíg (synchisis), vagy-is az üveg 
test’ hig nedvvé elvadezásn tartezik. 

266. §. Ezen szemgyuladás’ gyógyitásában az egye 
temes betegség legtöbb tekintetet érdemel; mert hacsak 
ez le nem gyözetik, а’ szem’ bzíntalma mages fekra e 
melkedik, sekáig tart, és a’ láttehetséget elpusztitja. 
De hegy az egyetemes betegség’ gyógyitiísából a’ szem 
gynladásra iidvhezó feganat hárameljék, a’ bujakór’ gyó 

l gyitását hamar szükséges végrehajtanì. Innét a’ higany’ 
legjutalmasahb készitményeit szükséges használni; ‘вы: 
kétse'gkivx'il a’ rágó higany leend a’ legczélirányesabb 
gyógyszer ezen betegse'gben, а’ hel csak annak haszná 
latiit ellenjavnllatok nem ellenzik. Ha pedig а’ tiidök’ 
vnlamelly bantalma, az eme'sztô életmdvek’ nay érzé 
kenysége és gyengesége, ‘аду más valamelly örnyül 
mény a’ rtígó higany' használatzit ellenjavallaná, a’ bu 
jakór’ gyógyitása, Leuvrier’ módja szerint, higanyes be 
kenések, vagy édes higany Ми}! legczélirányesabban 
eszközöltetnék. 

267. §. Jóllehet az egyetemes bujakór’ gyógyita’sa 
a’ szivárváuyleb’ ervoslásának igen hasznos és szüksé 
ges pentját teszi, maga még-ìs ezen szemgyuladaís‘ gyó 
gyitására nem elegendö. Mert hacsak a"szembántalom 
helybelike'p is ekìrányosan nem gyógyilatik, a' latte 
hetség elöbb elpusztul, pedig visszapótolhatatlan módon, 
mint az egyetemes erveslás’ feganata a’ helybeli bajnak A 
ga'tet vethetne. A’ helybeli bánásmód pedig mindenek 
elótt az éjjeli fa'jdalmak’ mentiilelébbi lecsillapitásában 
till, minthegy ezek nemcsak а’ gyuladäs’ nehezbülését, 
de a’ nyirk-kiizzadás’ köz'elgését is mutatja'k. E’ czél 
ra higanyes irral elegyitett mákeny legnagyebb siker 
rel rendeltetik, iigy, hegy ezen kenöcs minden jelen 
kezö fájdalmuk' estrema elött а’ szemìvfölötti és halán 
ték-tájékba dörgöltessék. A’ szemet .azenföliil a' levegö’ 
és világessiig' :írtalmns behata’sa ellen kellöleg oltalmnz 
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ni szükséges. Minekutn'na pedig az ‘Злой fájdalmak' 
hevessége alkalnms szerekkel elhárítatván, a’ kiosapon. 
gó e'rzékenység lecsendesedett, a’ душам: eloszlntásá. 
ra а’ Conrad' szelnvize legnagyobb haszonnal alkalmaz-l 
так, melly rzigó higany’ olvasztékából és Sydenham' 
Ы; mákonyából till. A’ gyuladás’ vé e felé a' vörös 
siemt'r’ (ungv. ophthalm. rubrum) alka mazata javallta 
tik, melly а‘ hätralévô vôrösse'get szétveri, egyszers. 
mind a’ látáha kiìzzadó nyirk’ eloszlatását elösegíti, 

Bühes szemgyuladůs. 
(Psorophthalmia.) 

268. Q. Ezen szemgyuladas csak szemhéjloh’ alakd 
han fordul elö; mert csak a' szemhéjakat szokta meg-` 
ttímadni. Eredetét vagy a’ szemhéjak' egyenes Геггеиёч 
se'höl, vagy valamelly részt meglepö rüh' elnyomatásából 
veszi. Kezdete a' szemhéj-szélek’ égetó órzelmével, visz 
ketésével es vörössége'vel nyilatkozik. Nem soka'ra a' 
szemhéjak' széle mellett apró pörsedékek támadnak se 
regesen, mellyek megfakadvän fekélyecskéket képeznek. 
Ezen fekélyecskéken pörk szokott képlödni, melly alatt 
a' genyedés' folyama tart, mélyebben hat, és magät a’ 
szem'néjak’ alkotmányzít is megtámadja. Ejszakánkint 
a’ szemhéjak olly erôsen 'ôsszetapadnak, hogy reggel 
erôvel megnyittatván, fäjnak és vérzenek, A’ fekélyek 
a’ szemhéj-szélektôl mindegyre tovább és tovább hara 
pódzván, lassankint az egész szemhéjakra elteriilnek. 
Midön ezen betegség змей; tart, lassankint а’ szemte 
ke’ köthártyája is megvörösödik, a' vörösség halavány, 
és -gyakran a’ szaruhártya' hólyagocskáival i szövetke 
zik, mellyek késôbben megfakadnak és fekélyeket ké 
peznek. ’ 

269. §. На a’ rühes szemgyuladás a’ kifejlödés‘ 
nagyobb fokára jut, töhbnyire némelly gyógyítliatatlan 
hibákat hágy maga után. Némellykor t. i. a’ genyedés 
a' pillaszörök' hagymáit pusztŕtja el, és szemszörhiányt 
(madarosis) скот; lnásszor a' pìllaporczot emészti meg, 
és beszege'lyt (entropium) Штанги. Midön а’ szaruhár 
tyzín fekélyek képlödnek, ezen hártya’ hegjegyei ma 
radnak vis'sza. Midön a’ betegség nem rég támadt, és 
a’ `kifejlés’ пиву fokára nem jutott, czélirányos orvos 
_his mellett elég- hamar és mindeu utóbaj nélkül elosz 
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lik. De ha a’ riihes szemgyuladás fonákul orvosoltatik, 
ha kövér vagy ólmnnemi'i szerckkel idönek elötte ki 
száritatik, a' f6’ kegyetlen fzijdalmai közt üvegliályog 
(glaucoma) szokott kifejleni. 

270. §. Midôn a' riihes szemgyulada's helybeli fer 
tezésbôl támadt, gyógyi'tására csak helybeli gyógysze 
rek kivántatnak. Eleinte tehät a' bántódott szemhéjak 
ra hagymaszagú tororja' (scordium), virnáncz’ (ruta), 
vagy zsálya’ (salviaì forrázatai langy borogatáske’pen alkalmaztassanak, me lyekhez, mihelyest a' szemhéjak’ 
viszketése megszlinik, kénmáj (hepar sulfuris) adat 
hatik. Ezen borogatások azután‘, a'tisztaságra egyszers 
mind leggondosabban ügyelve'n, ege'sz a’ fekélyek’ be 
llegedése'ig folytattntnak. A' behegedt fekélyek' helyein 
a’ visszapótlott szemhéj-bör vörös ’s igen érzékeny 
ßzokott lenni, és némi híg nedvet izzad ki. A’ hör’ 
ezen rendellenesse’ge' elmellöze'sére kiszári'tó és fanyar 
szerek’ alkalmazata kivántatik; millyen az ólom-czúkor, 
a’ készl'tményes horgag (tutia prae arata), а’ kék gá 
licz, ’s több eli'e'lék, íralakban akalmazva. -- Ezen, 
helybeli bánäsmódon ki'vül a’ helyettesleg Штат: rühes 
szemgyuladás belsö orvosliist is ki'vän. A’ riihes .szem 
gyuladäs‘ ezen faja'ban tehät a’ bôrre kiilönösen mnnká 
lódó szerek is szükségesek, úgymint: kénvirág, káfor, 
gaják, dárdany- és higany-,készitmények. A’ ke'ntartal 
mú ferdôk is czélirányosak hasonló esetekhen, De eife 
le riihes szemgyuladás' gyógyitása semmì által hamarabb 
nem eszközöltethetik, mint n' riih’ nnîleges heoltása ál 
tal, vagy ha az elnyomatott riih' helyére hathatósan 
izgató szerek alkalmaztatnak, millyen a’ dárdanyl'r,vagy 
a’ hánytató borkö' vagy rágó higany’ tömény olvasztéka 

Sülyos szemgyulad'ás. 
(Ophthalmic. scorbuticn.) 

271. §, Ezen ritka szemgyuladás a’ szem’ minden 
részeit egyszerre ta'madja meg, azért sülyös szemlobnak 
neveztethetik. Ezen szemgyuladás is, valamint az egye 
temes betegség, kìsehb vagy nagyobb fokban van 11110] 
lödve, elsö- vagy másodrendi lehet. Meg lehet esmer 
ni ezen betegséget a’ szaruhártya’ ködös homályából , a' 
vl'znedv' megzavarodásából , a’ tülkhzirtya’ kékes, és a’ 
köthártya’ tömöttebb vörösségébôl, melly ha'rtya egy 
szcrsmind világos hajlamot mutat а’ véredények' bete 
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geskìtzíguläsára. A’ -lzivárványhdrtya a’ lznruhiirtya 
felé dombnrodik, és kitágult edényeket mutnt, a' Ми: 
pedig тащить. A' lzittehetség a’ belxô re'szekben 
ИЩЕМ: edények, és az idegreczének innét következö 
nyomása miatt elcsügged, naponkint Году’, nu’ végre 
egészen el nem enyészik. A’ szem’ és szemhéja ’ moz 
gásaì kelletinél restebbek szoktak lenni. Néha a’-köt-, 
és tülkhártya közé kiömlött vér ‘Найден vörös foltokat 
képez. De gyakrabban a’ szem' csarnokaiba ömlik ki 
a’ vér (csarnokvér, hypoaema). Néha vérrel vegyült 
kônyek is választatnak ki, mit regenten vérkönyezésnek 
neveztek. . 

272. 5. A’ jóslat a’ másodrcndi sülyös szemlobban 
elég kedvezô, ha ideiben czélirzinyosan orvosoltatik; 
mert illyenkor a' gyuladás войны‘ szerencsésen elosz 
lik. Ha pedig az egyetemes betegse'g, és az elsô rendi 
sůlyös szemlob na obb fokban vannak kifejlôdve, mél tán lehet "там, îiïigy az idegrecze a' kita'gnlt edények 
яма! módnélkiil nyomatván, a’ liittehetség visszapóiol 
hatatlanul elenyészik. Ennek okät abban kell keresni, 
Воду a’ szem'bzintalma csak úgy enyhül, ha az egyete` 
mes betegség javítatik; a’ siily‘ orvoslása pedig, mint 
minden orvosok tudják, hosszns szokott lenni. Ezen 
egyetemes orvoslás kesen'i, zsongi'tó, erôsi'tô szerekkel, 
és kiváltkép ásvány- és növény-savakkal Марат: veg 
re. Maga a’ szem ezen gyuladásban a’ mérsc’kes mcleg 
hév’ alkalmazatán kívůl alig szenved meg egyéb szert. 

 

MÁsoDIK REND. 
____-___.. 

I d e g e s s z c m b ajo k (Ophthalmonevroses). 

273. 5. Ezen rendbe mindazon szembántalmak tar 
toznak, mellyek a’ szemidegrendszer’ tehetsége't elôke 
lôleg támadják meg. A’ szem idegrendszerének boncz 
tanos szerkezete csaknem ugyanaz, melly az egyetemes 
idegrendszeré. A’ látideg t. i. e's az idegrecze, mellybe 
ama’ kiterül, az agy-idegrendszert, a’ sugárdúcz (‘зап 
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glion cilìaro) és uga'ridegek a’ diicz-idegrendszert ké 
pezik; az izmekat ellató ìdegek pedig ne’mìnemůleg a’ 
gerinczidegeknek felelnek meg. A’ szem-idegrendszer’ 
mi'ivelete is megegyez az egyetemes idegrendszerével, 
és kettôs ml'íködéssel külekezik, mellyeknek egyike az 
e'rzés, másika a’ mozgás. Valaha'nyszer tehát a' szem 
idegeket ta’madja meg valamelly betegség, az minden 
kor a’ szemnek vagy érze'sét, vagy mezgásät sórti e16 
kelöleg. A’ szembetegségek‘ alakai,`mellyek kitünöleg 

va’ szem’ mezgását bántja'k, imigy következnek: szem 
héjgörcs (blepharespasmus), szemgöres (nystagmns), 
szemhéjbénulás (blepharoplegìa), szemhénulás (ophthal 
moplegia), bandzsalsäg (Iuscitas), és kancsalság (stra 
bìsmus). A’ szem’ e’rzésbeli hibáihoz pedig a’ szemfá 
sás (ephthalmedynia), a’ mer`(amauresis) és a’ közel-, 
és messzelátás (myepia et presbyopia) tarteznak. 

Szemhéjgörcs. 
(Blepharospasmus.) 

274. §. Szemhéjgörcsnek a' szemhéjak' erôszakos 
és akaratellenes összeszeritása neveztetik. A’ baj’ ki 
sebb fekxíban ugyan a’ szemhéjak’ minden összeszori 
tása nélkül, csak a’ szem-zárizem’ egyes restaì riingód 
пай; de ezen betegség többnyire nagyobb fokhanl fer 
dul elö, ’s ekker a’ szem’ zárizma' rendellenes быта-` 
hiizóda'sa miatt a’ szemhéjak' rése olly szoresan bezáró 
dik, hegy azekat nagyebb külerô sem távoztathatja el 
egymástól. A’ szemhéjak’ kiilsö szinén, ШИН: azok’ 
szélei felé, a’ köztakaró ra'nezokba szedödìk, n’ szem 
tekében pedig az összeszeritott szemhéjak-ekezta nye-- 
más miatt tetemes fájdalmak jelenkeznek. Azenföliil 
legtöbb esetekben belsö fény-kifejlések se hìányeznak. 
A’ szemhéjgörcs a’ beteget gyakran felereszti, de ismét 
visszate'r. Valahányszer а’ görcs enyhül, а’ szemböl 
könyek özönlenek ki, és tetemes fényiszeny jelenkezik, 
melly a’ görcs’ tökéletes enyészte után is fen szokott 
egy ideig maradni. 

275. §. A’ szemhéjgò’rcs sekszer mint kórjel sze 
gôdik a’ görvélyes szemgyuladás’ több alakaihez. Azon 
kivül a’ ra'sztes (hypechendriaeus) férfiak és méhkóros 
asszenyek is gyakran szenvednek ezen betegségben; Söt 
más ìdeges bajeknak is kiséröje szekett lenni ezen brin-l 
talem. Végre a’ szembe hullett idegeir testek ntán az iz. 
gatas’ kórjeleihez gyakran szemgörcs is társulni szokott. 

/ 
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276. 5. Mi a' szemhéjgörcs’ jóslatiit illeti, ez, a’ 
lzemhéjak’ görcsös bántalmát egyedülösen мыши, e 
lég kedvezô; inert báriui kellemetlen legyen is ezen 
görcs, de veszedelinet nem okoz, és a’ mint nyoindáját 
elvégzi, azonnal, mint minden egyéb görcs, elhallgat. 
--- A' szemhéjak’ görcsös összeszorítntásánál ennek oka 
nagyobb tekintetet érdemel; inert mi’g nz okok’ behatii 
sa tart, addig nemcsak gyakor kórismétletektöl, hanem 
kíilönbféle szövemények miatt más, inìi'id а’ szein’, mind 
az egész élelnn'i'se'g' hibiiitól is méltán lehet tartani. 

277. 5. A' inondottakból Милый‘, hogy a' szem 
héjgörcs' orvoslásában az okok’ elmozdi'tásiíra fö tekin 
‘ею! kell fordi'tani. Ha „мы а‘ szemhéjgörcs akárnielly 
szeinbetegse'g, p.o. görvélyes gynladzís, vagy valamelly 
egyetenies nynvnlya, p. o. rásztkór vagy méhkór Щи‘! 
feltételeztetik: ezen bajok ellen szükséges innnkálódni. 
Ha a' görcs szenibe hullott idegen мы: iíltal hozatott 
elö, azt elöbb kórjelesleg el kell hári'tani, azntiín а‘ 
idegen testeket a’ föntebb (73-75 §.) elôadott iuód sze 
rìnt eltiívoztatni. Ezen kórjeles gyńgyi'ta'sa a' szemhéj 
görcsnek, melly minden esetben igen fontos, mind ép 
tanos, mind gyógyszeres eszközökkel трат; "e1-IWL 
Az éptanos szerek, mellyek a’ hetegség' kìsebb fokzihnn 
magok is elcgendôk, a’ fény’ és levegö' behatäsa mér 
sékle’sében ‘Ш. Hol gyógyszeres bánásmód is kivánta 
tik, ott lágyi’tó vagy lágyi'tó-bódiír kásaborogatnnínyok 
szükségesek, mellyek Ia’gyi'tó fi'ívek', bürò`k’ és beléndek" 
poraiból hozza'adott mákonyfestvénynyel напишем. 
Hasznosak azonföliil a’ görcsellenes alvizek is, mellyeket 
székfi'ívirág-forrázatból és inákonyfestvényliôl vagy bi'i'z 
ритм! (essa foetida) szokás készi'teni. На pedig a’ 
lzemhc'jgörcs még ezekre sem távozik, belsôkép „мы 
koliêy ösztönlô, bódár és idegcsillapi'tó szerek ki'vántat 
na . 

Szemgôrcs. 

(Nystagmus.) 

278.-§. A’ szemizmok' görcsös összeliiizóda'sai szem 
görcsnek neveztetnek. Majd az egyenes, majd a’ ferde 
szemizmok , és pedig majd riíngásos, majd zsongos görcs 
hen szenvednek. Midön efféle összeliúzóda'sok “тайм 
V8. történnek, és nagyobb erövel mennek végbe, a’sze 
inek rendki'viil forognak, és némi zord tckintetet mutat 
nak. Midön pedig a’ szemizmok’váltakozó görcseì eny 
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liêhbleg jelennek meg, a’ szem szíintelen rezkelfsés 
nyughatatlan tekintetet terjeszt е16. На ezen egyes iz 
mok' összelnizódn'sai továhb tartanak, _a’ szemeknek kü 
lönbféle, mintegy handzsalságot ábrázoló vonódásai ta 
pasztaltatnak. Midön 01101- az egyenes, akár a’ ferde 
szemizmok nem egyenkint, hanem egyszerre zsongos 
görcsöktöl tzímadtatnak meg, а’ szemteke fa'j, zord 00 
zctet mutat, ’s a’ szemgödörbe majd mélyen bevonul, 
majd ahból ismét rendkŕvül kiduzzad. 

279. §. Az enyhéhb de folytonos rángásokkal nyi 
latkozó szemgörcs a’ napiszonyban (heliophobia) szenve 
116 egymiknek állandó kńrjele szokott lenni, és a’ tar 
gyak‘ helyes felfoghatäsa't akadályozza. Hasonló szem 
görcsben szoktak szenvedni azok is, kik gyenge 1011г 
hetséggel bírnak, ‘аду gyenge koruktól fogva liályog 
gal vannak meglepetvc. A' szemek’ rángásai és szétvo 
nódásai azonki’vül gyakran elöfordulnak a’ nehéznyava 
lya'ban, dühösségben és 0105 ideges bajokhan si’nlôdô 
betegeknél is. Az életnniség’ más egyetemes betegségei 
ben is‘tapasztaltatnak némellykor 11050010 szemrángá 
sok, e's többnyire a’ közelgó 110101’ gyászos hl'rnökéül 
szolgálnak. 

280. §. A’ mondottakból kitetszik, hogy a’ szem 
görcs csak alig fordul máskép elô, mint kórjelesleg. 
Ennekokáért az elödi bctegség mind a’ jóslathan, mind 
а’ gyógyi'táshan 1'6 tekintetet érdemel. Azonban meg 
kell jegyezni, hogy sokszor az clödi betegség’ szerencsés 
elenyészte után is,fenmarad a’ szemgörcs, -es többé el 
sem is enyészik. Igy ha a’ gyenge korban 111100111 1111 
lyog szerencsésen elmellöztetik is, a’ szemek’ rezketé 
se azután 15 fenmaradván, а’ 1111115 csak csonkán 11111101 
hntik hclyre, y l 

Szemhéjbénulás. 
(Blepharoplogia.) 

281. §. Ezen hetegség a’ szemhéj’ zsonghifinya'nak 
is (atoniatonblepharon, atonia palpehrae superioris) ne 
veztetik, és a’ szemhéjemelintô izom’ szélhüdését jelen 
ti. A’ felsö szemhéj ezen betegségben elöre fiigg, ’s a' 
szemteke’ nagyobb‘részét béfedezi; de a’ szemhe’jak’ ré 
se azért nincs egészen bezárva; mert a’ szemhéjszélek 
között а’ szem’ fehére, söt néha a’ szaruhártya’ alsó ré 
sze is kilátszik.` De a' felsö szemhéjat mozdl'tanì a’ be' 
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teg e'pen nem ke'pes; legnagyobb eróködés által is csak 
a' lzemhéj' kiilsö szinén ’s a’ homlok-tzíjékon bl'rja a’ 
bôrt ra'nczokba szedni, ‘5 ezt is nem a' szem’ zárizma , 
hanem a’ szemöl‘dredi'tô izom’ (masc. corrugator Superci 
liornm') segedelme'vel eszközli. -- Ezen betegséggel leg 
több esetekben látbénulat (amblyopìa amaurotica) vagy 
kettôs látás is (diplopia) áll szöveményben. 

282. 5. A’ felsô szemhéj’ szélhüdése néha idült, e's 
hosszas fényiszonynyal járó szemgyuladások által hozatik 
elô. De a’ felsô nzemhe'j’ és a’ szemöldök-ta'j’ sértései 
55 alkalmat adbatnak ezen bántalomra. A’ köszvényes 
egymikne'l megbútésbôl veszi eredetét. Azonkívül guta 
iitéses kiileményi'í egymikben gyakran, mint a’gutaütés’ 
hl'rnöke jelenik meg. Végre a’ szembénulat gyakran a' 
mor’ kövelô társa szokott lenni; mit, ha a’ felsô szem 
hój felemeltetik, az igen elcsüggedt läta'sból , a’ szemte 
ke' fel- és lefelé fordula’sa'ból, és a’ Ню’ tetemes 5553“ 
lásából lehet megesmérnì. 

283. 5. Melly szemhéjbénulat eiôreja’rt szemgyula 
dásoknak következelme, elég kedvezö jóslatot'enged; 
mert ez nem szokott megátalkodott lenni, és okirányos 
orvoslás mellett könnyen távozik. Makacsabb ennél, 
melly erömiivcs sértésekbôl támadt, vagy köszvényes 
okból vette eredete't, vagy éppen mortal áll szövemény 
ben. Azonban az 55 igaz, hogy ezen neme a’ mornak 
nem szokott olly megátalkodott lenni, mint annak töb 
bi fajai; mert ha nem igen sokáig tartott, gyakran a" 
szemhéjbénulással együtt szerencsésen elenyészik. Mi 
dôn a' szemhéjbénula's a’ gutaüte's’ hi’rnöke, n' bal ki 
meneteltôl mindenkor lehet Канат; minthogy a' beteg 
ezen környülmények közt elete’ legnagyob veszedel 
mében forog. 

284. 5. Ezen betegség’ gyógyi’tása, midôn elöre 
járt szemgyuladásból vagy erömlives sértésekbôl ered 
vén, egyedül a’ szemhéj-emeliptô izom’ мамаша: ké 
pezi, csak helybeli orvoslást kŕwín.’ ‘E’ végre a’ felsö 
szemhéjra és a’ szeml'vfölötti ta'jékra léles ésAillatos be 
kenések kivántatnak. A’ tarkrira , halánte'k’ vagy csecs 
nyújtványok' tájára alkalmazott hólyaghuzók, vagy (555: 
danyír is foganatosak. Hol ezen baj köszvényes okból 
eredt,\vagy morral szövetkezettLezen betegségek ellen 
szükxéges alkalmas szerekkel munkálódni. Ha pedig 
gutaütés ferryeget, ennek különbféle természetéhöz ké pest ugyan kü önbféle, de minden esetre hatós és 5551’ 
getôleg inté’zett bánálmód klvántatik. 
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(Ophthalmeplegia.) ‘ """"’l"' ’ l 
285. §. Ezen kóralak a’ szemet'mozditó izmek’ e 

gyetemes szélhiide'sét jelenti. A’ szemteke ezen ‘hajb‘an' helyizílló és mezgatlan , a’ nézés meredt, kemer> ё: gyak-I ran halettas. А‘ szaruhiirt a elég rendes helyzetben 
marad‘, és a’szem, mint a’ andzsalságbnn, egyik vagy másik eldalra venulva nincsen. A' látás tôbbnyire 
csüggedt, a’ la’ta tágnlt. Fxíjdalmak ritkän vannak je len; csak néha az edények’ nyilvános ‘штаммы 
а‘ szemet néminemli nehe'zse'g’ és nyemäs’ érzelme feg ja el. ~- A’ szenibénnlat csak alig fordul elô magáne san: némellykor Szemhéj-hénulattal van páresulva, mely lyel egyszersmìnd a’ közelitô gutaiitésnek elöjelét teszi; 
többször töke'letesen, vagy töke'letleniil kifejlett morral, köszvénynyel vagy gilinztakórral all szôveményben. Kitetszik ezekhól, minô jóslatet kell a"l szembénulatban 
alapitani, ’s gyógyitására xninö bánaismódet intéimi. 

einen Mksm. .Je sev-.tim ' _ "Ч 

_' ,. l w21. .1_ l’ 
gi", w' yBan dz salsá g. y.. y.. ,-!-‚._:з ‘в 

l I l’l .'~|‘!Í_|_" (Luscitas.) ‚‚ ‚ 

286. 5. А’ bamlzsalság, беду-15 bandzsal-latlíä a' 
szemnek ama’ rendellenes helyzetét teszi, mellyben'nn mik tengelye a’ törvényszeres irzínytól` állandńlag és úgy итак el, hegy azt а’ bandzsal ellenkezô im'ny ba épen nem ferdithatja. A’ bandzsalság ne'mellykei- hir. telen támad, és ekker a’ bet , ha láttehetse'gét meg el nem vesztette, kettös lxita'ssa bántódik. lMerlnmint.. 
hegy a’ szenvedö в2еп\"(еп8е1уёпе1с‚йгёпуааъа‘играм. ségestöl különbözik, innét ezen ke't tengelyek. n‘blátte' 
t'ôben (horeplre) össze nem lérnek: sziikse'gesle _ minden 
uirgynak kettösen 1цг11'1йгзиапй. A’ kettôs Мышь”. ne' 
niellykor a' szem' és mellékes részek’ hasegató--fa’jdal mai is csatlódnak. ’ Ha pedig a’ bandzsalság4~fzmdr; több» 
ideig tart, mind a’ kettös láta'sl , mind a’v Гайдамак lag-l sankint el szektak enye'szni. Kiknél a’ 'bandzsalság csak lassankint fejlik ki, azoknál ezen tiinetek épen nem ta pasztaltatnak. " 

287. §. Bandzsalsaígra leggyakrabban meghü tés nyiijt alkalmat, mellynek hehatása a’ kiilsô vagy belsó cgyenes szemizmet szélhüde'sbe еды, kivált ha 
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az életmilségben köszvényes kórszúny гарем. De iig' 
is штат ezen betegség, ha az érintett izmokat erw 
nn‘ives sértés vagy szaggata’s éri; inert illyenkor az el 
lenmüvelô izom elökelôse'gre kellvén, a' szemtekét a’ 
maga felére vonja. Azonkíviil a’ könymiri'gy’ kůkeme, 
a’ szemgödöbcsontok' gumói, a' szemgödör' sejtszöveté-I 
ben fészkiilö tömlôs daganatok is a’ szemet egyik vagy 
másik oldalra késztethetik ’s nyomhatja’k. Végre а‘ 
bandzsalsäg mint kórjele és követötársa is elöfordnll 
több bete ségeknek, niillyenek a’ mor, a’ gutai'ités, a’ 
félhíidés heniiplegia) és a’ gilisztakór. 

288. i. A’ bandzsalság‘ jóslata az okok' különhsé: 
ge szerint kíilönbözik. Midön meghiitésbôl Штат, leg-l 
(бы) esetekben czélirányos orvoslás mellett ismét el# 
„уши: Akker is g ógyi'tható ezen betegség, „мы a’ szemgödör-csontok‘ hujasenyves vagy köszvényes daI 
ganatai Щи‘! okoztatik. De hol a’ kônymirigy’kôkeme, 
tömlös daganntok, vagy az izmok’ elszaggatása ‘Яга! |ю= 
mik elö, a’ bandzsal На‘: örôköl bajt képez, és maga 
u’ нет’ ini'íködése is ezen eletekben, a’ szemteke’ szi'in 
telen eröim'ives nyomatása miatt, el szokott enyészni. 
A' kórjeles bandzsalsiíg johbada'n szomorú elôremondást 
enged; inert ez ilyenkor az elödi bántalmakét követi, 
mellyek, az egy gilisztakórt kivévén, mindannyian дуб 

yi'thatatlau vagy legaliibb veszélylyel teljes bajokaé képeznek. 
289. §. Gyógyi'tása ezen betegségnek, hol eszkö‘ 

тьма, különbféle módon hajtatik végre. Ha köszvéJ 
nyes okból vette eredetét, a' köszvényt kell czélirányos‘ 
belsö szerekkel gyógyi'tani; ki'ilsökép hólyaghnzńk’ al 
kalmazata, és a’ szemi'vfölötti tájék’ léles bekenései ki 
штаты‘. Ha pedig a’ léles bekenések az idegek’ szél 
hiidését eloszlatni nem bi'rnák, a’ Galvan‘ és bei-zeez 
„вы; kellene folyamodni. Hol ваты: és csont-kinö-` 
vések треть: a' bandzsalság’ okául, “душ: а’ felhor 
dott kiilsô szerek hasznosak ezen esetben is, МИН‘: ha 
a’ baj mar tovább tart: de belsö eloszlató szerektôl itt 
még-is legtöbbet lehet várni. Legczéliränyosabbak ezen 
tekintetból a’ higanyos készi'tmények. Ha pedig a’ han-r 
атм; más betegségek’ kórjelét képezi, az elödi щ: 
szíikséges okirányosan orvosolni. 

'in 
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Kancsalság. 
( Strabismus.) 

290. §. Ez a’ betegség is a’ szemteke’ hibás állá 
sában a'll, me'llyben a’ szem’ tengelye hasonlóképen el 
te'r a' törvényszeres irányzattól , de úgy hogy a'_kancsal« 
szemeit azért mindenfelé mozdíthatja. Tehát a'bandzsal 
ságtól az által különbözik, hogy a’ bandzsal a’> bántó 
dott szemét hibás helyzetéből az ellenkező oldalra nem 
fordíthatja, a” kancsal pedig szemeit“ mindenfelé szaba 

' don forgathatja, Ezen hibában néha csak egyik, de 
többször mind a’ két szem szenved. Midőn a' láta mind 
a’ két szemen rendes helyzetéből az orr felé van {or 
dulva, a' baj összehajló kancsalságnak (strabismus con 
vergens) neveztetik; ha ellenben a' két szaruhártya а’ 
külső szemszeglet felé vonul, terpedő kancsalságnak 
(strabismus divergens) mondatik.- Az egyik szemen elő 
forduló kancsalság mellett, midőn a’ baj még nem régi, 
többnyire kettős látás is jelenkezik; minek az a’ követ 
kezelme, hogy a’ beteg az ebből szülemendő látásbeli 
zavarok' kikerülése végett a’ bántódott szemet folyvást 
csukva tartja, mindaddig, míg ez a’ látástól egészen el 
szokván, többé semmi tárgyat sem képes felfogni._ Mi 
ha egyszer megtörtént, a’ lecsukott szemet a’ beteg is 
mét felnyitja, mellynek tengelye jobbadán h’ belső 
szemszeglet felé fordulva, rendellenes helyzetben tünik 
elő. ' 

291. §. A' csecsemőknél ezen baj akkor szokott 
leginkább támadni, midőn ezek mindig egy emlőből és 
egyik felől szoptatnak, vagy a’ bölcsőben állandólag 
úgy helybeztetnek, hogy a’ világosság mindig csak egyik és ugyanazon szemükre szolgáljon. Ilyenkor a' szemek 
szünet nélkül a” világosság felé fordítatván, végre ten 
gelyeik' rendes irányzatát elvesztik, és befelé fordulnak. 
Kancsalságba esnek továbbá gyakran azon csecsemők 
is, kik tetemes rángásokban szenvednek,- mert a’ tartós 
görcsök után a'lszemek' rendellenes helyzete gyakran 
szokványossá válik. De rosz szokás is előho'zhatja а’ kan 
csalságot, ha a’ csecsemők igen gyakran orruk” hegyét 
nézegetik. A’ megletteknél is sokszor a' kancsalság 
rosz szokásból veszi eredetét, midőn t. i. a’ látás végett 
minden tárgyak а’ szemekhez módnélkül közel tartatnak; 
de gyakrabban akkint támad, hogy az egyik szem gyen 
gébb láttehetséggel bírván, ennek gyakorlása annyira 
elhagyatik, hogy ezen szem többé semmi tárgy” felfo 
gására sem alkalmas. Sziiksógesleg kancsalság támad 

Í) 
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végre mindazon szembetegeknél, kik a’ szaruhártya' 
foltjában (macula) vagy halyogában (leucoma) szenved 
nek, ha ezen szemhibák miatt, hogy a’ fe'nysugarak a’ 
szaruhártya’ átlátszékony re'szére essenek , szemeiket úgy 
összefor'dl'tni kénytelenek, hogy azok’ hibás helyzete 
kancsalságot képez. 

292. 5. A’ kancsalság‘ jóslata azon csecsemô'knél, 
kik abban nem régóta szenvednek, elég kedvezô; mert 
ekkor a’ szemeket czélirányos bánásmóddal gyakran ren 
des belyzetökbe vissza lehet tén'teni. Midôn a' kan» 
csalság rosz sz‘okáson alapul, ritkán hári'tathatik el; 
mert csak igen nehezen szoktak megválni megszokott 
hibájoktól a’ betegek. Orvosolható továbbá a’ kancsal 
ság némellykor azon esetekben is, midôn gyenge 115151 
son, vagy a’ szaruhártya’ gyógyi'tható homályán alap 

4lzik. De ha a’ szaruhomály orvosolhatatlan, a’ kan 
csalsa'g is elhziríthatatlan bajt képez. 

293. 5. A’ gyengéd csecsemôk’ kancsalságában min 
denek elótt az okokat kell е1и5‘юиаш52 azután a' дует 
mek’ eleibe egyenest valamelly fényes vagy lármás 1:51’ 
gyn: alkalmazni, melly annak iigyelmét magára vonja; 
mert Еду midôn a’ csecsemô диеты: szüntelen az egye 
nest elötte fekvô dologra fiiggeszti, knnc’salsa'gzitól las 
sankint megmenekszik. A’ megletteknek, kik rosz szo 
kásból szerezték ezen hibzit, ha az intések nem használ 
пай, S. Yves’ bánásmódját kell ajánlanì. E' szerint a' 
kancsalok mindennap egyenest a’ tůkör’ eleibe 1511515“ 
nak, és szorgosan intetnek , hogy egyenes ábräzattal és 
élesen ônnön szemeikbe nézzenek. Azt is szokták effe 
le kancsaloknak ajánlani, hogy némi apró munkával 
foglalatoskodjanak, vagy igen apro nyomatot olvassanak 
úgy, hogy a’ tárgyra mindenkor, mennyire csak lehet, 
egyenest nézzenek. -~ Midôn a’` kancsalsa'g az egyik 
szem’ gyengeségén alapszik, hol egyik , hol másik sze 
met kendôvel le kell kötni váltogatva, hogy i’gy a’ be 
teg mindig csak egy szemmel nézve'n, mind a’ két sze 
mét mindenfelé mozgatni tanulja meg. Hogy pedig an 
nál nagyobb aikerrel haladjon a' gyógyi'tás, a’ bántó 
dott szem’ héjait gyakrabban le’les szerekkel kenegetni 
czélirányos leend. Ha a’ kancsalságot gyógyi'tható Sza 
x'uhomály feltételezi, ezt szükséges nlkalmas szerekkel 
gyógyi’tani. Egykor a’ kancsalság ellen eziistbôl, ele 
fántcsontból vagy ind-fából készi’tett homorú lemezek 
használtattak, mellyek közepett apró lyukakkal ellátva, 
a’ szemek eleibe köttettek, hogy a’ kancsalok ekkint 
szemeiket egyenesre e's az említett lynkak felé 101111115 
ni tanulják. De ‘Еду mutatta a’ tapasztalás, hogy a’ kan 



Szemfzíjás. 131 

csalsiig ezen bánásmód mellett inkgibb növekedett mint 
enyészett. 

S z е m f á j á s. 
(Ophthalrnedynia.) 

294. §. A’ szemet minden душам nélkül estrem 
ló i'aíjdalem szemfájásnak neveztetik. Ezen ideges Ы] 
dalmat tehzít a’ gyuladós fájástól, melly legtöbb szem 
gyuladäsok’ kórjele szokott lenni, jól meg kell kiilön-l 
böztetni. Ezen fájdalem érzelmére nézve töblmyire fú 
ró vagy összeszeritó , hevességét tekintve pedig különb 
féle fokú szokott lenni. Néha hirtelen all be a’ fiijdal 
mas reham, de többször fényiszeny, könyár, és a’ sze 
тек’ gyaker hunyorgatásai teszik elözô jeleit. Ugyan 
«zen tünetek a’ roham alatt sein szi'ínnek meg, hanem 
ennek tij kórjeleihez elegyiilnek. Ide tartoznak a’ ММ’ 
összeszorulása, a’ látás’ csiiggedése, és a’ szem’, sôt jeb 
hadán az ege'sz ábrázat’ felduzzadás‘a. A’ fájdalmas re 
ham nem mindig egyenlô idcig tart; néha a’ kórjelele 
enyhiilnek vagy épen el is enyésznek, de a’ reliam ujn 
lag visszatér.' Midön ezen betegség legnagyobb 11878" 
séggel diihösködik, az emlitett kórjeleken kiviil étun 
der, hanyás és máshasenszenves kórjelek is jelen 
keznek. ‚ ~ 

205. 5. Ugy látszik, hegy ezen ritka betegsc'gre 
a’ аптек’ különös érzékenysége nyiijt készséget. T:í 
masztóekúl a’ ható‘sh fe'ny’ bchatzisa, a' szemek’ erö 
шт, e's a’ szenvedélyek szolgailnak. A’ fog- és arez 
fzíjás mellett néha rekenszenvbôl ta'mad. --~ A’ szemfzi 
jzis’ jóslata tôhbnyire szemerú; mert legtöhb esetekben 
sekai tart, gyakran visszatér, és а’ lattehetséget vesze 
delinezteti. -- Gyógyitására csillapitó és idegösztönlô 
szcreket (nervina) kiva'n. Inne't az édeshigany, mii` 
kony, a’ horganyvira'g (llores zinci), a’ pézsma, káfer 

' és nagragulya ezen nyavalya’ gyógyitfisában а’ legfóbh 
szerekhez tarteznak. Azonban ha a’ fzijdalmas rehamok 
nagyobb nedvgy‘iilemmel járnak, a’ mendett szerek’ hasz 
“шага elôtt czélirányosan helybeli vérüritések intéztet` 
nek; e yszersmind pedig elvezetö szerek, fôke'p izgató 
_lábvize , haszennal rendeltetnek. 

‘à »i 
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M о r. 

(Amaurosis. ) 

296. §. A' nior, vagy fekete hályog, az iidegrecze' 
és а’ látideg’ bántalmán alapuló vakságot, vagy a’ látás’ 
tetenies gyengeségét jelenti. Néha vcsak az egyik sze 
men fordul elô, de többször mindi a’ kettö't egyszerre 
vagy egymás uta'n támadja meg. Némellykor hirtelen 
fejlik ki, többször csekély kezdetbôl ered, ’s lassankint 
növekedik, és ekkor a’ mort különbfe'le kórjek elôzik 
meg. Ezen elöjelek gyakran a’ диет’ inagasi’tott e'rzé‘ 
kenységére mutatnak; innét a’ betegek a’ féry' nagyobh 
behatásiit vagy csillámló tárgyak’ szemléle'sét nehezen 
ti'irik, a’ ti'izliing vagy a' gyertyavilág' nagy kellemet 
lenségökre sznlgzíl. Azonfölül elféle betegek inii'ider'l 
tätgyakat viliígos szi'nnel ruház'va Итак, és gyakran 
szikrák, villaíniok, viliigi'tó alakok , söt egész sor képek 
forognak minden kiilsô 0k nélkiil szeiiieik elött. Néh'a 
külön'bféle szi'neket látnak (szi’nlátás, chrupsia), vagy 
élesebb la'ttehetse'get nyernek (élesläta's, uxyopia); a’ 
küldolgok’ számät soki'tva liítják, vagy nappal 111151?“ 
nnk, és csak alkonykor és sete't helyeken bi'rják а’ tiii‘ 
gyakat megkülönböztetni (napva'ksäg, nyctalopia ). 

297. §. Más hetegekhen а’ mor’ elöinondó jelei az 
érzékenység’ ellenkezö állapotjára, és lätideg’ biígyadó 
tehetségére mntatnak. Не tartozik némelly betegeknek 
kiilönös fényvágya, inellyel a’ vila'gosszígot keresik, és 
a’ napfénybe öröinest néznek; valamint a’ fekete foltok’ 
lzítiisa is, mellyek a’ szeinek ею“ repdesni látszanak 
(setétlátás, légylátás, scotomìa, visus inuscaruin). Vagy 
nak továbbá ollyan betegek is, kiknek minden tárgyak 
csak félig, vagy ki'ilönfélekép csonki'tva látszanak (fél 
látás, heniiopia; tiindérlátás, iiietainorphopsia), vagy 
kiknekminden tárgyak többé kevesbbé súrü lia'llóba vagy 
köclbe lnu‘kolva, vagy legalább setétebb szi'nekbeti ti'in 
nek elö. Mások setétes helyeken látásuk’ `élességét el 
vesztik, ésl csak világos nappal Итак (éjvaksiíg, he 
meralopia). Némellykor ‚мы; kevesbbé nehezebb mun 
kák, a' szemek’ mérsékes gyakorlása, vagy esekély 
nedv-vesztés után elcsiigged; nyiigalom és felébresztö 
szerek által pedig rövid idö mulva re'gïi tisztaságát 7182 

— szanyeri. 
298. §. Eddig emli'tett läta'sbeli hibäk, kiilönbféle 

fokhan, kiilönhféle számmal és nyomdával szoktak elö~ 
fordulni, és különbféle gyorsasággal fejlenek ki. Ked- ‚ 
vezö környiilmények közt ezen kórjelek néha el is e 
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nyésznek, vagy javulnak, vagy legalább a' то!” továb 
bi kifejlôdésének gát ejtödì'k. Láthatnì ezt leginkább 
a’ légylátás-, az ё}, és napvakságban, melly hìbák 501: 
szor több esztendökìg, söt egész életben is fenmaradnak 
a' nélkül, ho y a’ látásnak növekedö akadályt sziilné nek. De töbînyire az emll’tett tiinetek valóságos vak, 
ság’ elôjeleit képzik, elöbb utóbb minden tekintetböl 
öregbülnek, 's n’ мы“ naponkint fogyasztván, annyira 
növekednek, hogy a’ beteg csak a’ nagyobb tárgyakat 
‚фрез felfogni, mìnden szín-, alakf иду ìdqnhmegkü. 
lönböztetés nélkiil; ‘аду pedìg a' baj legföbb polczát el 
éri, él a’ Боге; a' világosságot p' “мамы тедыйбпьбъ 
tetni nem képeg, ’s a’ szem' můköde'se tökéletesen el, 
enyészik. 

299. §. Mìdön а’ láttehetség ekkìnt elvész, sokszor 
a’ zem semmi tárgybeli túnetet sem terjeszt elö; de 
yannak még-is közönségesen némel'ly _lárgybeli kórjelek 
is, mellyek a’ mor’ kifejlését követik. ßñ'e'le jelek leg. 
inkább a’ мы‘ beteges мышцам" tünnek elö. K-üf 
lönbfélék рейд azon változások, mellyeket а’ läta'n а’ 
mor’ kìfejlése mellett lehet tapasztalnì. Többnyi're mód 
nélkül ki van tágulva (tátott láta, mydriasis), 's a’szi 
várvárpyhártya resten mozlglul, vagy épèn mozgatlannak 
tapusztaltatik. Illyenkor többnyira a? láta rendes Iidp, 
‘пёс is elveszti, t. i. ‘аду szegletes lesz minden biza 
nyos szabály nélkül , ищу hosszúdad ulakot ölt, és a 
kár a’ két szemszeglet felé, nka'r, _mint а‘ macskńkban, 
fel és ahí terped. Ellenben ollyan betegek is tallílkoz 
nak , kiknél nem csak a' láta rendes nyilását megtartja, 
de a’ szìvárványhártya is rendes mozgékonysággal bír; 
söt sokszor a' lám betegesen összehúzódva (lätaszííkület, 
myosìs), és a’ sziwírványhärtya módnélkül mozgatngnalg 
Iapasztaltatik. Mìdön csak egyik szem szenved fekete há 
lyogban, sokszor n’ lám, ha mind а‘ két аист nyìtvu 
tartatik, rendes nyilást пиши; és mind a' két szemen 
a’ _vìlágosság’ különbözö behaltására egyiránt változik; 
de a' mint az egészséges szem lehunyatik, а’ beteg SZW" 
Миф aznnnal rendkívül kita'gul ’s mozgatla'nná так, 
А’ Ыщ а’ тогЬап többnyìre ‘еще színt шага‘, néhg 
mlSg-ìs sznrvszim'ínek , ködös-, fehéres- vagy vörösesnek 
is tapasztaltatìk. 

300. §. Emll'tett kórjeleken kx'vül jqbbadán мёд; 
más tünetek is mutatkoznak ezen betegségben. Ide tar? 
loznak: а’ felsö szemhéj' zsonghiánya, és а’ bandzsal 
säg, valamînt más kiilönbféle alkalmatlanságok és flíjç 
dalmak is, mellyekgöl a' mor, И“!!! kifejléskor kl'sérg 
‘ею; szokott. мы nedvbuzgás’ e's vérgyülem' jcleì iq 



134 Mor. 

mutntkoznuk n’ пени-(16 szemen. Hol pedig rmir meg 
yögzött a’ nyavalya, nemcsak a’ szem’ mozgásai lankad 
nak az izomtehetsé'g’ gyengesége miatt, de,1assankint 
kiilönbféle anyagbcli hibák is fejlenek ki. Igy a’ Sza 
ruhártya homzilyba borul , a' jéglencse elveszti 651555526 
konysfígát, az üvegtest megzöldül vagy igen hl'g nedv vé olvadódíik, a’ szem’ edényei betegesen kitágulnak, 
zsonghiányba esnek, ‘5 i'gy érszem fejlik ki (cirsoph 
thalmia). 

301. 5. A’ mor’ okai elôkészi'tökre 65 támasztókra 
oszlanak. Min’ készse'get illeti, ez az emberi nemzet 
ben szorte szórva tapasztaltatik; mert semmi életidôt, 
semmi nemet e’ gyászos nyavalya nem ki'me'l; férfit, 
asszonyt, csecsemôt 's mcgletlet egyiránt támad meg. 
De az úgy nevezett ideges külemény különôsen kedvez 
ezen betegségnek, hol az idegrendszer külônös moz, 
gékonysfiggal e's forgékonysággal bi'r. A' vérteljes 
kiilemény is hajló a' fekete - hályogra, ha agy-, 
65 szemtorulatokrn hajlandósiiggal van psirosulva. Nem 
különben többféle betegségek is, a' morta vagy ma 
gasítják, vagy nemzik a’v kórkészséget. Ide tartoz 
nak kivziltképen: az ideges láz, a’ ragályos hagymáz, 
a’ csúz és köszvény, minden bôrszenyek és kütegek. 
De leginkább a' has-belrészck’ dugulásai 65 mindnzon 
nyavalyák növelik ezen kórke'szséget, mellyek a' ve 
rôczér-rendszerben (systema venne portae) restebb vér 
kerengéssel járnak, vagy ezen okból veszik eredetöket. 
Végre az ideges betegségek is magasi'tjäk ezen 1565256 
get, úgymint a’ nisztkór (hypnohondria), me'bkór (Iiy 
steria), fôfája's, félföszaggatás, szédüle's, 65 a' guta 
iités. ` 

302. 5. A’ mor’ tämasztó okai közt elsö helyet fog 
lalnak a' fej’ sértései, mellyek ан megzúzzák, „атак, 
vagy sebeil'tik. Ide tartozik' az agynak csontgumók, 
daganatok, higorok (hydatides), összegyíilemlctt savó, 
vér, vagy geny általi nynmatlisa'is. Ezek után magri 
nak a’ szemnek sérelmei következnek, mellyek ha tete 
mesbek, akár a’ lát'ideget 65 idegreczét,` aksír a' sugar 
idegeket 65 sugzirtestet érjék, gyakran mort támaszta 
nak. Sôt a’ homlokideg’ sértései is némeilykor hasonló 
foganattal bírnak. Végre idej'fírulnak a’ la'tìdeg’ 56555 
tései 65 ôsszenyomatásai 55, mellyek a’ szemgödörben 
_feszkülô daganatok által okoztatnak. 
_ ‚ 303. 5. A’ mor' gyakor Itámasztó okául szolgálnak 
tovahbá a’ fôbe vagy szembe gyiilemlô nedvek, mely 
~lyek az аду’ életmŕíveit, és a’ látideget mú'ködéscìkben 

n 
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akadail „так. Hasenló nedvtornlatek az aranyér’, 1:6 
szám’ s ,más szo'kványos kiválasztásek' elnyematása ál 
tal hezatnak elö. Közönse’gesen а’ mell-vizkórban, asz. 
kórban (phthisis), "аду más valamelly nedvkerengést 
gátló tiid'öbajban szenvedö egymik is hajlók etl'éle nedv 
gyiilemekre. ,Végre különbféle más környülmények is 
adnak ekot nedvtorulatekra. Illyenek: a’ terhesség, ue 
laéz széklet,szekványes köhögés, elrégůlt hányás, mód 
nélkiil nagy nevetés, erôszakes kiabálás, elörehajtett 
fövel végzett nehezebb muukák, fejen hordett terhek, 
a’ gyemor’ megterhelése, а’ napfényen lét (inselatio), 
az elme’ erötetô gyakerlásai, lleves harag, zahelátlan 
öröm, léles italokkali élés, ösztönlö és nedvbuzgast e 
kozó gyógyszerek‘ czélellenes használata. 

304. §. Teviíbbá a’ mdr' támasztó okaihez tartez 
пай mindenv bóditó és széditö mérgek, iigymint: a’ má- f 
kony, nadragulya, berostyán-megy (laur'ocerasus), тап 
lag (stramenium), ebvészmag (nux vemica)-és a’ belén 
dek. Az ólemnenn’í мех-ей’ belsö használata is, és szin 
te minden keseri'i szerekkeli élés az idegrendszer' élet 
tehetségót vesztegetni Испытай. Ide tartezik leginkább 
az égetett katang-gyökérhöl (rad. cielierei) készitett ká 
vé-pótlék, és a'keseri'ís szerek. Gyakrabban elöhezatik 
a’ feketehályeg mìndazen _befelyásek által, mellyek az 
ege'sz idegrendszer’ tehetsége're -nézve kimerítöleg mun 
kälódnak, ú.m. a’ hideg, az éhség, a’ esiiggesztô szen 
vedélyek,.és а’ nemesebb nedvek’ vesztése. De azen 
hefolyasok is, mellyek csak a’ látideg' tehetségét akár 
közvetlen, akár közvetve gyengitik, nyiijtanak ezen be 
tegségre alkalmat. Illyenek: a' setét helyekeni hesszas 
tartózkedás, a' szemek’ czélellenesleg intézett hideg fe 
resztése, a’ tölt held’ tartós szemlélgetése, a' napfegyat 
kozások’ szabad szemmeli nézegetése, a’ sete’tnek Шпа 
1еп vìldgesságra va'ltozása, igen apró, fényes, vagy 
fényt visszaverô tárgyaknakgyakor szemléle'se, a’ ná. 
gyitó 1livegekkeli visszaélés ’.stb. y ` — 

305. §. Azonkiviil e’ mer' támasztó okaihez tartoz. 
nak minden elsö utakban fészkülö ingerek. Ínnét a’ 
táplzíló csôben heverö cserva, minô a’ meg nem emész. 
tett étkek, megromlett epe, összegyült nyák, takeny 
’5 a’ t., de kìvált a'°gilisztäs cserva, a' mor’ (“дизай 
latäban f6 tekintetet érdemelnek. — 1de számitatnak 
végre mìndazen ártékeny hatalmak, mellyek ‘a’ идеям 
kei a’ börrôl vissznverik, a’ bôrszenyeket idönek _elg’îtte 
kiszáritják ‚тягу а‘ szekviin‘yos nyavalyákat elnyemják. 
Mert Sekszer a’ visszavert vörheny, 1к1лйгщ1г’вбтбуг1 
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i ощутимо" ríih, knriin behogedt szokványos fekélyek , 
felnkadt téj-elrzílasztás utiin inor‘ kifejlése tapasztalta 
‘ОН. 

306. 5. Ezen sokszen'í kárte'kony hatalmak, inìnt 
a’ mondottakból kitetszìk, sem ugyanegy része'i'e az e' 
letini'íségnek nem Нашей, sem a’ látteligtséget ngyan 
:izon módon el nem töríilik. Némellyek közů'lök az agy 
ra munkiilódnak, 's a’ látás’ életmiivét iniiködésére kü 
lönbfc'lekép teszik alknlmatlanná. ' Más táinasztó okok ’ 
inkäbb az idegreczén és liítìdegen külölik ártalnms ha 
talinnkat, ’s ezen részeket vagy erömi'ivesen sértik, vagy 
yérgyülemet okozva'n, mú'ködéseìkben gátoljsík;- nélia 
pedig közvetlen vagy közvetve gyengi'tvén, a’ látteliet 
séget kimeri'tìk, vagy végre a’ tenge'let’ folyamát for 
gatván fel, a' látideget aszkórlm ejtik, az idegreczét 
pedig vastag fehér lizíriya'vá változtatjrík, vagy más effé 
le rendellenességet hoznak elö. 

307. §.. Vannak végre a' inornak ollyan tiímasztó 
pkai il, mellyek n' sngáridcgeket, vagy a’ homlokide 
get bántják Velókelöleg. Illyenek kiilönösen a’ hasban 
fészkiilô ártékony hatalmak , mellyek T. Valther’ iílli'tá 
sa szerint, az cgyíittérz-ideg’ (u. sylnpathicns) b'fínvtal 
inzit könnyen а’ sugáridegeki'e szárinaztatjiík, és ezeket 
szélhüdös állapotba так; melly ‘Шара: innét a’ látideg 
re és idegreczére is elháramlik. Igy a’ sngiíi'idegek’ és 
a’ задай-сем’ sértései is sokszor ma’sodrendileg feketehá 
lyogot támasztanak. Valamint а’ homlokideg’ bénulása 
is lassankint az idegreczére elszármazviín, гением”; 
ra adhat okot. Elbénulhat pedig ezen ideg, ha медве 
be так, mi indi' a’ régi orvosok elött is esméretes ‘рт: , vagy ha valamelly fekély’ helytelen` behegedése’ 
_köve'tkczésében feszi'tetik; mire T. Beer tón legelöször 
bennůnket figyelmetessé. 

308.`§. А’ mornak lsokféle felosztn'saivannak. Leg 
föbl) felosztása az, melly a’ látideg' bzíntalmiinak minö 
_ségén és természetén alapszik. Ezen hántalom' termé 
sfzete pedig átalja'ban Битые: а’ mor t. i. vagy a’ lát 
ideg’ és idegrecze’ valóságos gyengeségén nlapnl, vagy 
и’ látide -’ és idegrecze’ mú'ködése ki‘ilönbféle okok, de 
leginkáb vértoi‘nlatok által, csak elnyomatva vagyon. 
A’ mor’ elöbbi neme idegesnek, eine' pedig méltán edé 
ilyesnek neveztetik. Az ideges mor (aiiianroris nervosa) 
majd nagyobb forgékonysággal, majd tompaszíggal van 
párosulva; innét a’ mort alkalmasan háro‘m fajokra le 
het különböztetni: forgéko'ny, tompa és ed'e’nyes iiiorra. 

‚ А’ forgékony mor (amaurosis eretliistica) a’ lzitideg’ el 
gypngült tehetségén alapszik’, de melly nngyobb ösztön 
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ìrántì l'ßgékonysággal van párosulva. Megcsmérhetnì 
ezen mm' fajzít a’ szem' nagyobb érzékenységéböl, a’ 
läta’ rendellenes szůküléséböl, és a’ szìvárva'nyhártya’ 
beteges mqzgékonyságából. A’ tampa morban (amaurof 
sis torpìda) a’ látìdeg' elgyengült tehetsége az ösztönök 
iránt rest vissvzahatékonysägot mutat. Kóresmérete a* 
szem' tompa e’rzékenységébôl, а’ ìáta’ rendellenes НЕЁ? 
gulásából és terpedéséböl, a' szìvárványhärtya’ tunya 
‘аду épen hiányozó mozgékonyságából állítatìk fel. Az 
edényes mor (amaurosìs humoralis) а’ la'tìdeg’ пьешь 
gének leginkább nedvtorulatok últalì elnyomatásában 
áll: a’ látideg’ tehetse’ge tehát a’ mor' ezen fajsíb'gln sem 
kìmeríïtve, sen; elcsüggedve nîncsen, hanem mú'ködésé~ 
ben a? renden túl duzŕzadó ede'nyek ältal okozott nyo. 
más ищи: gätolva van. На а’ beteg' küleményét és az, 
ìndl'tó'okok’ munkálati módját tekintetbe veszszük, ezen 

‘ mort mindnzon'jelek esme'rtetìk ,ßmellyek a’ szemekben 
és a' f_ôben nagyobb nedvtorqlásokra mutatnak. Az ér? 
zékenység és Yisszahatékonyság ezen то!” fajában majd 
!I\aga§|'tva, шаг! eltorqpulva tapasztaltàtìk. 

309. ,5. A' másìk, а‘ gyakorkodásban igen hasznos 
. feloszta'ß а’ mort egyszerůre és $zöveményesre kiilönözi. 

Egyszeríínek mondatik, lnelly egyedül létezvén‘, sommi 
helybeli ‘иду egyetemes bajjal párosulva nìncsen; szö: 
veményesnek рейд, melly akár valamii'szembajjal , akár 
egyetemes betegséggel egybecsatolva~ vagyon. Innét a’ 
mor’ §zöveményei vagy’ helybéliek, Yagy alkotmzínybe 
liek; amazok a’ szemben, ezek а’ többi~ életmx'íségben 
Мышей. Szìnte mìnden betegségek, mellyek а’ szemet 
‘аду az életml’í‘séget megszállni szokták, a? mortal взб 
‘ющёпуье léphetnek. Azonban mind a' két rendi szöve~ 
ményeì a’ mornak мы létalaposokra és melle'kesekre 
osztatnak. Létalapos szöveményeknek azokat mnndjuk, 
mellyek a'morral vagy qkbeli összeköttetésben vannak, 
‘аду lßgalább annak gyógyítása’ módját módqsítják. 
Ellenben mindnzon szövemények csak mellékesek'nek 
mondntnnk, mellyek csak oldalaslag támadvzín, a’ mor’ 
gyógyítäsában lc'ülönös méltánylást nem kivánnak. 

310. §. `Vannak'. az elôadattakon kl’viil а‘ mnrnak. 
még más felosztásai is, mellyek а’ baj' székére e's ki_terf 
jedésére, annak ta'madási módjára, fokára és nyomdáf 
jára alapl’tatnak. Székérc nézve a’ mor egyik- ‘аду’ 
mind а’ ke’t szembeli -lehet, a’ mint vagy csnk az egyik, 
ищу mind a’ két szemet Штаб]?! meg. Kiterjedésére 
nézve a’ mor teljes, mellyben az egész idegltècze azen, 
ved, és részìntes lehçt, mellyben а’ látás csak bizonyQsx- 
irányban ‘заданий; meg. A? çészintes morhqz ‘ниши; 
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a' félmnr, mellyben a' beteg a' nagyobb tárgyaknak csak 
felét képes megkülönböztetni, úgy, hogy ezeknek vagy 
függőleges külső vagy belső oldalát, vagy vízirányos 
felső vagy alsó fél részét fogju fel. Midőn a' beteg а’ 
tárgyak” belső felét látja, az idegreczének is belső fele 
szenved, és fordítva; ha pedig csak az alsó felét Ей’ 
lônbözteti meg a' tárgyaknak, az idegrecze' alsó fele 
moros, mellyet ellenben egészségesnek kell tartani, mi 
dőn n’ beleg csak a’ fenfekvő tárgyakat különbözteti 
me , ’ g 311. §. A’ támadás” módját tekintvén, a' mor hír, 
telén, vagy halkan támadású lehet; a' mint az egyik 
vagy mind a' két szem egyszerre vagy lassankint vesz! 
ti el láttehetségét. Kifejlési fokára nézve a' mor tőkés 
letlenre és tökéletesre опций‘. А’ tökéletlen morban, 
melly látbénulatnak is (amblyopia amaurotica) nevezte 
tik, a’ beteg a’ nagyobb tárgyakat, bár nem igen tisz, 
tán, felfoghatja; a' tökéletesen kifejlett morban pedig 
a’ betcg minden tárgyak' látásától egészen megfosztatik. 
De még а’ tökéletes mornak is két fokát szokás meg: 
különböztetni, a' mint t. i. a’ fénysajtés még jelen van, 
vagy ez is tökéletesen hiányozik. Mi végre a' mor' 
nyomdáját illeti, erre nézvea' mor folytonos vagy köz. 
beha yó lehet. Amaz a’ szemnek semmi kőzidőt sem enged, mellyben müködését gyakorolhatná; emez pedig 
a' beteget izromonkint feleraszti, de bizonyos vagy bio 
zonytalan idő mulva ismét visszatér. Innét a’ közbe 
bagyó mór vagy bolygó nyomdát követ, mi akkor tör 
ténik meg, midőn a' mol" támasztó okai nincsenek meg 
határozott időhöz kötve, millyenek: a’ részegség, gyo. 
morterhelés, 's t. e,; vagy idökörös a’ feketehályog, azq 
az bizonyos időkben, p. o. hószám” időköre, vagy Vál. 
tóslázak' rohamai alaltt tünik elő. A 

312. §. Jóslata a’ mornak átaljában szomorú; mert 
annak sem természetét, sem а’ kiildolgok iránti vìszo-l 
nyaît, mellyeknek gyógyszerül kellene szolgálni, elég 
gé nem esmérjiik. Azért csak ritka esetekben éri el az 
orvos kitüzött czélját, és а’ mort méltán az orvosok” ve, 
sződségének ’s a' müvészet' gúnyának lehet nevezni. 
Azonban ezen közönséges jóslatot a’ mor' természete 
Valamennyire módosítja. Valahányszor az idegek' te 
hetsége közvetlen bántódik, és a' mor az erők' akár el 
gyengült, akár kimerített állnpotjá'n alapszik, az egész 
ség” helyreállítása mindenkor nehéz. De ezen esetekben 
is van némi különbség; mert a” forgékony mor, hol az 
érzékenység magasulva lévén, az elgyengült erők az al 
Кашпо!‘ ösztönök iránt nem imámosok, még-is előbb 
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engedi а’ látideg' és idegrecze’ mi'íködés‘ének lielyreál. 
litását, mint a’ tempa mer, mellyben a’ visszahaté. 
konysa'g rest vagy épen hiányezik. Midön ellenben az 
idegtehetség nem szenved „közvetetlen, hanem leginkábh 
a’ szemben és agyban torulń vér ältal csak elnyemva 
van: ott а’ jóslat nem olly szemerú, mint a’ valóságes 
ideges morban. Mert könnyebb az elzárt és ga’telt erö 
ket kiszabaditani, mint a’ ba'gyadt tehetséget felélesz. 
teni, vagy épen az elveszettet visszapótelni, Azonhan 
meg kell jegyezni, hegy az edényes morban is igen ne 
héz a’ helybéli nedvteljet elháritani, és hogy az elnyo 
matett erök is, ha azonnal fel nem szabaditatnak, vég 
{е КЁпегйешеК és valóságes tempa erôhianyba hanyat ana . ‚ . 

313, §. A’ mor’ terme'szetére alapitett jóslatet-an 
nak okai мёд közelehh határezza'k meg. Hol a’ mer 
készség öröklött, vagy egyetemes nyavalyák' sziilemé 
nye, hol а’ tzimasztó okok az ìdegek’ életmíivezetét 
sértik meg, vagy elly minöségi’iek, begy elgyengitésök 
vagy elháritásek lehetetlen; ott a' vakság gyógyithatat 
lan szokott lenni. Ha ellenben a’ mer' tamasztó ekai 
erôbelileg munkálódnak, ’_s elôdileg a' suga’ridegeket 
bántják, e's könnyen elmellôzhetôk: ott a’ mer’ gyógy'u 
lását reményleni lehet. 

314. §. A' mor' jóslatában azonki'vül annak szö 
veményeit, тайга: és kifejlési fekát is tekintetbe kell 
venni. Hel tehót а’ többi környülmények kedvezvén, 
a’ mer единый, hevenyìben Штамп, és a’ kifejlôdés' 
alaesenyabb fekán létez: ett a’ gyógyita's'nak szerencse's 
kimenetelt lehet igérni. ‘На pedig a’ mer az életmú'ség’ 
gyógyithatatlan hìbáival létalapes szöveményben a'll, ha 
rosz küleménynyel, egyetemes gyengeséggel, remlott 
nedvekkel van összeköttete'sben: az orveslás töbhnyire 
minden siker nélkül marad.' Ugyanezt tapasztaljuk a' 
nehézhallással vagy más valamelly külérzék’ hibájával 
szövetkezett merban is; mintheg'y eil'e'le bajek szinte 
mindenkor az egy’ életmůvezetes hibáinalapnlnak. Gyó 
gyithatatlan teva'bbá a’ mer, mellynek folyamata alatt 
а’ szemben lassnnkint életmüvezetes “Литвой képlöd 
nek. De ha illyen szövemények nìncsenek is jelen, 
meg-is gyógyithatatlan lehet a’ mer, ha megrôgzött és 
a' kifejlôdés’ legfôhb pelcziira jutett. Az egyik szem’ 
meros bántalma mellett, mellyen czélìrányes orvoslzis 
semmit sem feg, темп félhetni, nehegy a’ szemek’ 
egymásközti legszorosabb rekonsa'ga miatt a’ látteheta 
ség’ bénulása a' mgisik "еще 18 ßlîel’ůl' 
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315. 5. Ezen leginakacsahb nyavalya’ gydgyi'tiisä 
han, melly sokszor a’ miivészet' inìnden tehetségét ki 
iiien'ti, az orvosnak minden igyekezetét arra kell Топ“ 
tani, hogy minden egyes esetekben a’ nyavalya’ ter 
inészetéhez legalkalmatosabb gyógytervet alapi'thasson 
Mindenek elött ‘вы: az indi'tó okokra fiiggeszsze f6 te 
kintetét, hogy azokat elmellözze, vagy behatásokat tom 
pi'tsa és elgyengi'tse. На tehiít a' тона! valami f5, 
szemi'vfölöttì Ы], va y szein' sebe okbeli egybeköttetés 
ben й", a' sebet kel mindenek _elött eze'lirányosan or 
vosolni. Ha pedig a' szemöldök’ vagy szemgödör’ täján 
>lieizjegy találkozik, melly ezen ta'jak’ genyedö sebeì 
után helyteleniil képlödvén, a’ homlokideget nyomja, ‘В 
a’ mor' támasztó okául входу": a’ szemgödri lyuk alatt 
egy mély metszéssel a’ homlokideget А: kell metszeni, 
hogy i’gy u’ homlokideg feszülésétöl megmenekedjék. 
llly móddal gyakran a’ feszi'tés által feltételezett mor 
is elenyészik. ’ 

316.5. A' mor’ezon fajában, melly (Помпы-ей’ 
belsö használata áltnl hozatott eló, olajos, nyákos és 
liíîyi'tó szerek, czélirányos életkormánynyal kivánta't. na . Ha a’ mor bevett me'rgek’ következeline, a' hány 
так és külônbféle ellenme’rgek legsikeresb foganatot 
{вёл-пей. Azonban, ha az аду felé nagy vérgyülem je enkeznék, n' hiínytatót- közönséges véreres'ztéssel kel, 
lene inegelt'Szni. Ha csorva okozza a’ mort, azt kell az 
elsö тайм! hánytatók’ vagy hashajtńk’ segedelinével 
kiküszöbölni, a’ mint t. i, a’ esorva felfelé, vagy inkálib 
aliífele' dnzzadozik. Kiiliri'tvén a’ esorvát, ennek hátra 
maradt részeit javi'tó szerek kiviíntatnak. A’ данная: 
csorva ellen, a’ belfe'rgek’ megöle'sére és kikiiszöbölésé 
re fc’i‘egellenes szerek szükségesek; de egyszersmìnd a? 
visszapótlń folyamat is javi'tani e's ösztönleni kell, hogy 
a' fe'rgek’ fészke elpnszti'tassék, és azok’ visszatermö 
désének gat vettessék. 

317. 5. Midön a’ mort valainelly elnyomatott ki 
wílasz'täs okozza, ezt kell mindenek elött alkalmas sze 
rekkel helyreálli’tani. Innét az eltiint aranyeret, hó 
gzámot, la'bvizekkel, félfei‘di'ikkel, a’ liibon intézett ér 
YägäSOkkal, a’ középhiisra alkalninzott nada'lyokknl, ká 
sahorogatiniínyokkal és más jnvallt szerekkel sziikséges 
1Uisszaálli'tani. A’ felakadt téj-elviílasztás la'gyi'tó boro 
gatmänyokat, a' ‘(Бит-ад: fekélyek csi'pös felevö szere 
не! ki'viínnak lielyreálli'tiísnkra. A’ megszokott, de el 
inulasztott érvágiísokat, hashajtókat isinételni sziiksé 
ges. A' vissznvert kütegeket, {отдай kiszári'tott hör 
типы, vagy nn'íleges beoltással, vagy hol ez nein 
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esuközölhetö , a' bön'e közvetlen alknlmazolt erós és csi 
pös szerekkel kell visszahozni. Ugyan е‘ cz-élból, ha 
a’ dolog kivánja, ferdôk is használtuthatnak, belsökép 
рейд; а‘ Ъбгге föbb munkälattal,bírc'»n шт: rendeltetd 
,hetneln Hol а’ látideg’ és idegrecze’ anyagos ‘6115025 
sait, vagy а’ szemgödörben fészkülö és a’ szemtekére 
`nyomäst külölö daganatokat lehet feltennì, a’ hìgany 
пени’! szerek’ bökezíí hasznälata igen hasznos lehet, 
mellyek az életmüveS anyag’ feloldzísára legnagyobb ha4 
talommal bírnak; mert, mint mondják, a' higany' 1eg~ 
pazarabb alkalmaztatása által a’ legmegrögzöttebb és 
megátalkodottabb morok is meggyógyítattak. 

318. §. Midön a' mor’ okait kifürkésznünk lehetetß 
len, "аду „ока: el nem mellözhetjíik, ищу ha ellnelà 
lôztük is azokat, de a’ mor nem enyészìk: akker мои 
kell iparkodnunk, hogy elöbb а’ létalapos szöveménye 
kct hárítsuk el , azután pedig a' mor’ természete'hez kél 
pest czélirányos gyógytervet alapítsunk‘ A’ nyavalyák, 
mellyekkel а’ mor létalapos szövcményben áll, kétren 
(Пей lehetnek: t. i» vagy az életmûséget hevesebben ost 
romblják és életveszedelemmel járnak, уеду pedìg n' 
mol-ral különös egybeköttetésben és okheli vìszonyok 
han állanak. Ide tartoznak a’ cslíz, a’ köszvény, kü» 
lönbféle idegbajok ’s а’ t. Valahányszor a’ mor lnellett 
valamelly súlyos és az életet veszedelmeztetö nyavalyn 
"an jelen, а’ józan ész mutatja, hogy mìndenek elött 
еще!‘ veszedelmes nyavalyrít kell orvosolnì, és csak az 
utzín, midön а’ beteg abból felläbad, a’ mor' gyógyl'tá 
sálxoz fognì. Ha реф‘; а’ mo'rrnl más rendbeli betegség 
‘Ш létalapos egybeköttetésben, addig a’ fekete hályog 
meg nem gyógyul, míg azon betegség le nem gyözetik. 
Illyenkor tehát ezen nyavalya’ gyógyítása'ra kell mìn~ 
den igyekezetet fordl'tanì; melly. ha szerencsésen сид 
hoz jutott, a' szem’ bántalma sokszor önkényt megad 
ja тает. 

319. 5. А’ bánásmód, mellyet a’ mor’ be’lyege kí~ 
vfín, kíilönbféle. A’forgék0ny~xnorban, mellyet az élet 
tehetse'g’ gyengesége és az érzékenység‘ kelletìnél па 
ŕyobb foka bélyegez, kettôs javallatot szükség змею е ött tartanì. Egyìk a’ kicsapongó e'rzékenység’ csillapí 
tását, mäsik a’ látìdeg’ lankadt tehetsége‘ felösztönlése't 
kivánja. A' rendtúlos érzékenységet bódär szerek tom 
pítják, a’ gyengeségen pedig ösztönlö szerek segítenek. 
De mìnthogy a’ nagyobb érzékenység többnyire csak a’ 
gyengeség’ foganata, sokszor segl'tvén az idegek’ gyen 
geségén, azok’ forgékonysága önke'nyt is elenyészik. 
Minthogy uzonfölül a’ bódító szerek mìndenkor bá~ 
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gyasztjäk az idegek’ tehetségét, önkényt kivìláglìk, 
hogy а’ mor' gyógyl'tásában а’ bódító szerekkel takaré 
kosan kell bánnì. Mìndazáltal hol а’ gyengeség nem 
igen nagy, а’ kicsapongó érzékenység pedig mód nél 
kül sürget , a’ bódító szerek’ használata okirányos leend. 

320. §. Hol tehát a’ javallat úgy kl'vánja, bódító 
азы-е]: mind belsô- mind kíilsökép’ ma ánosan иду ösz~ tönlökkel elegyl'tve rendeltetnek. Beïsökép czélirányo 
sak: a’ mákony, beléndek, sisakfů (aconitum), leány 
kökörcsin (pulsatilla nìgricans), maszlag (stramonium), 
nadragulya (belladonna), pìtos gyüszüfii (digit. purpu 
rea), а’ borostyánmegy és а’ sáfrány (Crocus), mellyek 
a’ betegség' fukához és а’ beteg’ alkotmányához alkal 

I mazva, minden orvos elött esméretes alakban és ada 
gokban nyújtatnak. Külsö használatra közönségesen 
mákony, vagy ennek vizes vonata rendeltetik, hogy 
nyállal keverve a' szeml'vfölöttì- ~és halánték-tájakba 
dörzsöltessék. Az egyszerů mákonyfestve'ny és Syden 
ham' hl’g mákonya is, a’ szemekbe ecsettel alkalmaz 
va, bódl'tó hatalommal bírnak; de ennél azok’ izgató 
munkálata sokkal nagyobb. E' rendbeli külsö szerek«-A 
hez tartoznak továbbá a’ bódár vonatok’ olvasztékaì, 
mellyek , valamìnt a’ borostyánmegy-víz is (aqua lauro 
cerasì)a’« szemekbe napjában egyneh'ányszor cseppenkìnt 
etesztetnek. Ezen vonatok közül legìnkább а’ belén 
dlek-, nadragulya- és a' bül‘ök-vonatok használtatnak. 
Végre hasonló czélból.a’ halánték-tájakra gyakrnn bü 
rök- газу beléndek-tapaszok, magára a’ szemre pedig 
efféle füvekböl készített kásabor'ogatngányok is alkal 
maztatnak. 

321. §. Midön u' mor' gyógyl’tásábau ösztönlö ké 
нише! kìvántatik, ezzel mérsékesen szükse'ges ba'nnì. 
Mindenkor enyhébb szerekkel és kisebb adagokkal kell 
kezdeni, az elöhozott foganatokra szorgosan iigyelnì, 
és a’ hatósb ösztönlô szerekre és ezek’nagyobb ndagaira 
csak lassankint átmennî. Mert ezeu gyógyszerek’ vak 
merö és vìgyázatlan alkalmazata az érzékenységet köny~ 
nyen kimeríti, és a’ látideg’ élettehetségét elveszteget~ 
vén , azi: tompa eróhìáuyba döntì. Ezen ösztönlŕî gyógy 
азы-ей’ seregéböl belsô használatra a’ méntát, méhfíivet 
(melissa), levendulätJ gyökönkét (Valeriana) és a' ká 
fort szoktuk rendelni. Erösb ösztönlö hatalommal bir 
nak ezekenél azon gyógyszerek, mellyek illatos olajon 
kívíil egyszersmind- keserú, fanyar é's mézga-elvet is fog 
lalnak magokban. Ide „шанса“: а" kálmos, üröm, tar 
nìcs(gentiana), kasknril, angusztura, szenega, perni 
héj ‚` büzasszat (assa foet.), az ununona-gyánta (gummi 
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ammoniacum) 's t. e. Külsökép’ melegitett száraz ruhák 
káferba avatva, tevábbá kakukfii’ (serpyllum), izsóp’, 
rezmarin’, levendula’, méhfu”, ménta’ és zszílyafü’ bores 
‘аду vizes Топ-Маты mesás- vagy berogatäske'pen hasz 
náltatnak. Hasonló fi'ívek’ perából készített e’s borlél 
lel beharmatezott käsaborogatmányok, таз’, ugyan 01111 
1е perokkal megtöltött pärnácskák is, szergesan‘felme 
legitve és jobbára káfol‘ral megdörzsöltetve, a’ szemek 
re haszennal alkalmaztatnak. 

322. 5. A’ tempa mor’ gyógyitäsa'ra, hel az érzé 
kenyse'g lankad, a’ látideg’ élettehetsége csiigged, ha 
tósb ösztönlô gyógyszerek és nagyebb adagekban kiván 
tatnak. Ezen mer’ nemében tehát belsökép’ kappanör’ (ar 
nica), gyökönke’ (Valeriana), angyalgyökér’ (rad. an 
gelicae), derely’ (imperateria) ’s más hatós illates nö 
vények’ vizes vagy bores Гоп-‘52:11:11 hasznesak. Ugyan 
e’ czélból rendeltethetik a’ käfer is, és minden ìllates 
olajek, valamint a’ hugyanynemů szerek is, úgymint: 
a' szállékony szarvas-szaru-só (sal velat. cern. cervi), a’ 
folyó hugyag (ammon. liquida), az ánizsos és gyántáros 
szalamia-lél (spirit. salis amm. anisatus et succinatus ). 
Czélirányesok ,tova'bbá különbféle festvények is, ńgy 
mint: a’ gyökönke- (Tra. valerianae), hódeny- (Tra. caste 
rei), és maga a’ körösbogár-festvény is (Tra. cantharì 
dum Ide tarteznak végre az ambra, pe'zsma e's villó 
is (phosphorus), az utóbbi valamelly illates- elajban, 
"аду más szállékeny nedvben felolvasztva.' 

' 323. §. A’ helybeli és kiilsö szerek közé, mellyek 
a’ mer’ ezen fajában használtatni szektak, gyökönke’, 
zsálya', a'nizskapor’ (foenienlum ), szab. boróka’ (sabina) 
forrázataiból készitett szemvizek szämitatnak. Többször 
rendeltetne’k a’ szemhéjakra e's a’ szemivfölötti ’s halán 
ték-taíjakra mesó- yagy beregató-vizek , ösztönlö szel'ek 
böl készitve, millyenek: а’ kalánfi'i-lél ( spirites cechlea 
riae), kakukfii, levendula-lél, a’ ke'négény (aether sulA 
furieus), felyó húgyag (ammonia liquida), Dippel’ ál 
lati olaja, Cajeput-elaj, lepárelt -ánizjskepor-olaj (oleum 
d. feenieuli), a’ lepárelt szekfl'í-, szab. beróka~ és vara 
dies-olaj (ol. d. chamom., sabinae et tanaceti), és ezen 
illatos olajokban ‘аду kénégényben felelvasztett villó 
(phesperus). A' szállékonyabbak ezen szerek közl'il a’ 
tenye'rre is kenetnek, ’s igy a’ szem’ eleibe там", 
gó'zeik a’ bántódett szemre eresztetnek._ A’ hatósb vi 
lágosság’ behata'sát is sekan igen feganates gyógyszer 
nek tartjäk a’ mor’ ezen neme’ gyógyitásában. ' 

324. §. Ezeken kiviil nem annyira maiv iìlöben, 
mint nehány ötödök elött a’ Galvan- és bcrzécz-erô a’ 

v. . 
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inor’ gyógyi'tásába'n igen nagy beesben tartatott. Az :il 
lati inagnes, melly ini idönkben kapott divatra, nin még 
az elöbb einli'tetteknél is inkább kihalt a’ gyakoi’kodás’ 
mezejéröl. Ezeknel bizoii'yära derekabb és bizonyosabb 
Кованые: nyújtanak a’ hört-e alkalinazott hatósb inge 
гей, mellyek az idegekre néininemi'i' eröszakos benyo 
mást külölnek. Innét а’ tompa morhan a’ tarkóra inns 
tárkovászok, hólyaghuzó tapaszok haszonnal alka'imaz 
tatnak, söt sulyosb esetekhen a’ szemi'vfölötti, halán 
ték’ és eseesnyújtványok’ täjára égetô és etetö szerek isp, 
különösen a’ inoxa' alkalmazata, jele's foganattal disz 
lenek. 

325. 5. Az edénye's mor’ gyógyi'täsäban , melly az 
ngy- vagy szemedényekben (az élrhártya, Ruisch’ här 
tyája' és az idegrecze’ edënyliái'tyájában) tolongó ver ál 
tal hozatik elö, a’ Шри/знай az összetolult nedvek’ le 
csapoläsát siirgeti, hogy i’g)r az elnyomatott és gátolt 
látideg’ tehetsége felszabadi'tatván, niú'köde'se helyreáll 
jon. De а’ betegség’ kiilönbféle idöszakában ezen ja 
vallatnak ki'ilönbféle módon kell megfelelnì. Heveny 
inorban, midön а’ látideg’ ini'íködése tévöleges vérgyü- ' 
lem által van elnyomatva, azonnal kiii'ri'tö és az edény 
tehetséget gyengi'tô szerek kiva'ntati'iak. A’ leghatósb 
szer ‘вы: ezen esethen a’ közönséges és helybeli vér 
eresztés. Valahánysz'or egyetemes vértelj , vagy legalább 
az аду’ edényeiben vértornlat tapasztaltatik, mindenkor 
közönséges vérbocsátás javalltatik, ha különben azt a’ 
beteg’ ereje engedi. Ha pedig az erök’ a'llapotja a’ kö 
zönséges véreresztést vagy annak ismétlését töhhé шеё;г 
nem engedné, azonnal helybeli vérbocsátás nada'lyok 
vagy ve'i'es köpölyök által мамам. 

326. 5. Lecsapoltatván a’> duzzadozó véredények, 
a’ nedvtorulatok’ eloszlata'sära a’ bélesö’ gyakrabb iirön 
getései legczélirányosabbnk, lobellenes hashajtók, vagy 
felolvasztó alvizek által eszközöltetve. Ugyan а’ nedv 
toi'lások’ eloszlására mások bôvebb nyáliiri'tést is яйц 
lanak; mit higanynemi'í szerek’ használnta, vagy iniely 
(pyrethrnm), retek-, tornia-gyökér’, vagy más effe'le csi' 
pös állományok’ rágása által javallanak. Segédeszközi'íl 
langy félferdôk és liíbvizek is rendeltethetnek. Végre 
itt inindazon gyógyszerek al-kalnias helyöket lelìk ,inely 
lyek az edényrendszer’ tehetségét lecsendesi'teni és a’ 
nedvek’ buzgásának gátot ejteni képesek; millyenek: 
a’ sale'trom, a’ növénysavak-és mindenv hüvesi’tô szerek. 
——- Helybelikép' а’ heveny támadt morban a' vérbocsá 
táson НИЦ а’ szemek’ hideg fereszte'sei, vagy liasonló 
borogatiísai, visszaverö czélból ki'vántatnak, mellyek, 
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ha а’ dolog úgy “уйма, a’ leborotvált koïpònyära is 
alkalmaztathamak. Dicsérìk ezen környülme'nyek` Кбит 
a’ hideg csepp-ferdöket is (embrocationes ‘ 
' ‚ 327. §. Melly edényes mor már toväbb tart, ezen 
gyógyszerek által meg nem gyógyx'tatlmtik. v4Mel-t hol 
V.régìbb a’ nedvtorulat, az edények zsongossa'gukbnl las 
sankint kìvetkeznek,l a’ nedvgyíilem „еще; (passivus) 
terme'szetet ölt, 's az elnyomatott erök végtere kimen' 
tetnek. Illyenkor az аду’ és szom’ edényeiben pangó 
nedvek’ sze'tverésére Qllym szerek kìva'ntatnuk, mely 
Vlyek az edények’ rezgéseìt erösebb ösztönnel felinger 
lik. Hasonló munkálatlal рейд а’ hánytatók és szìnte 
`hánytatók (subemetica), a’ dárdany’ mìnden erösebb 
lkészítményeì, és minden csipôs elvekkel ellátott növé 
nyek‘ bl'rnak, lnìllyenek a' kappanór (amica), a’ ten 
gerì csilla (Scilla marina), Aa’ гол-та, 's t. eil'élék. A’ 
„lobellenes kiürítô szerek, mìnthogy az edények’ gyön 

ese'gét növelik, à’ szenves nedvtorlásoknak még ìnkább äedveznének. De hasznosok azért ezen környülmények 
Кбит is a' kìün’tö szerek, de csak ollyanok, mellyek 
bìzonyos ingerrel öszlônlôlcg mnnkälńdnak. lnnét a' 
hólyaghúzók, mx'íleges fekélyek, тушить (setacea) 
és geny-kutacsok legnagyobb sikerrel rendeltetnek. 
Minthogy pedig az elre'gùlt edényes morban a’ lzitideg’ 
tehetsége nem csak elnyomatva, hanem kìlnerítve is va 
gyon, az emll'tett panga'sokat szétverö szerek mellett 
ama’ bńnásmód is szükse'ges, mellyet a’ tompa mor’ дуб 
gyításäban aja'nlánk. - 

`_ 328. §. Eddìg elöllordott gyógyszerek mellettmìn 
denûtt cze'lìlfänyos életkormány is kivántalik. A’ mor’ 
két e156 fajaìban tehát ösztönlô képtanos hatalmak’ be 
hatásu kivántatik. А’ beteget környelö. levegö tehál:l 
била ‚ёа szá'raz legyen , a’ vilägosság’ foka't a’ нет’ ét 
zékenységéhez kell alkalmaznì, а’ betegnek ta'pla'ló -de 
Ikönnyl'i emésztetů étrendet, és mérse'kes borral élést 
lehet engedni. Minthogy pedìg a' szükséges (выпил. 
gást a’ vakok, nehezen járván, többnyire egépzségök’ 
kárával elmúlasztják: az említett mor’ nemeiben szen 
vedôknek a’ kocsìzást leginka'bb ajánlhatni. Az adé 
nyes morban, т“; а’ nedvtorlás tévôleges, mìnden iz 
gatás ártalmas. Illyenkor tehát a’ test’ nagyobbA moz 
gásait, az elme' és kedvély’ fölìngerlés’eit, a’ hatós vi 
lägosságot a’ betegnek keriilni kell. Artanak továbbá 
a’ mor' ezen faja'ban a’ le'les italok, a’ nehe'zemésztetů 
és ìzgató étkek, a' szemhibát a' kifejle's’ nagyobb lép 
'csôjére emelvén. ' 

10 



. ’ Мог. 
. `329. Q., А’ n_lornak еды}; .elöadott 's a’ betegse'g’ 

"okairà ,'"sz'ôveniényei're és bélyegéxje alapl'tottA окщпуоз 
o_rvosiás gyakran semmi sikert Ysem,|mltat. Hasonló fkör 
nyüllnények Кбит, m`l'g az'elre'güit mol-hoz à’ ‘дает’ á 
‘ny‘a'gbe'lì hibäi nem szegödnek (300 §.), addig a' ym91" 
‘gyógyulása nem lehetetlen. De mär most az okil‘ányop 
yorvoslással semmire sem mehetvén, a' 'puszta ‘Караван! 
yláxséhoz Кв“ folyamodni. Ugyanezen gyóg'lmód ‘ЕЩЁ’; Ьёдез ottl is, hol a' kórjelek'v egymássalì `eïienkezése 
‘газу az okvizsgálat’ homályossága miatt okirápyog 
`gyógytervet alap'ítani nem le'het.4 Ezen ринга. tapasz' 
rtaláson lépült gyńgylnód pedìg abban áll, hogy _az ed 
'dig ajánlott gyógyszerek' tárzíból különbféle задай, 
‘de legìnkább 'ollyanok választassanak, meliyek ‘а’ mè'g 
‘rögzölt 'ŕnorok’ gyógyl'täsában a’ тертым’ lńezejéri‘né-~ 
'mi h’frre kaptak, e's az elöhozott ‘говядины; mińdenkçŕ 
legn‘agyobb iìgyelemre méllassanak. A’ dolgqk’ illyegl 

, йПодаПтйЬЬн tehát egyedül а: 1l,z'íl'rtr ‘аду llgiszpal“ 
‘szaß òrvdsi javallatokat. 
Il .. › . 

l u 
r 

Rövid- és messze-látás. 
(Myopia et presbyopia.) 

330. §. Alkalmasnak látszott e’ két szembetedgséget 
_is a’ mor'hoz csatolnì; minthogy jóllehet ezen bajok 
többnyìre életml'ivezeti viszonyokon nlapulnak, mé'g'iis 
mind a' kettö а’ láttehetség’ rendellenesse'gével küleke 
zik. Rövidlátäsnak azon rendellenessége neveztetik a' 
láttehetségnek, mellyben а’ tisztánlátzís‘ Pontja а’ Sze 
mekhez rendkívüi közel `esili, Ezen pont t. i. egészség'ës 
"és törvényszeres látässal bl’rfî‘egymìkben. à' -szëniekytöì 
közönségesen tìzenöt vagy húszïhüveiyknyì távolsägbap 
1vagyon: a"rövidlá'tó реф; má'r nyol¢z_, tiz' ‘аду (Цеп 
ké't hiivelyknyin tul nem Мг “й‘бгов'арг A' „темам; 
elienkeìö hibát jeleht, 'mellyben c_s'ak 'a”h'àrmiůc„z` vagì Ещё; több hüvelyknyire fekvö tárgyak fpga‘th'àtńak (fÃ 
'tisztäm ’ ’ ' ' _ ^ ' ' 

' 331. ё. A’röyìdla'tóknál azonkl'vzíil, hogy cSak kif 
‹ zeiröl Итак tisztán, «még lazon sajáfságos tü_nemény is 

tapasztaltatik, hogy csekély világosságnäl а" tárgyakaft 
tisztzín mcgkülönböztetik, úgy, hogy a' holdvilägna'i 
gyakran a' legapróbb ta'rgyakat is felfogják ’s l'rnì és 
olvasni képesek. A’ nagyobb vil‘fígosságot eilenben neiń 
szenvedhetik: ìnnét nappal szemeìket ЮЬЬпуйю'гёппйпу1 
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va tartják, ha valamit megnézni akarnak. ‘винт jä 
rul még az is, hogy а’ rövidlií'tókna'l, min‘t jebbára e 
gészse'ges embereknél 13,1 az egyik szem’ latgócza kíi 
lönbözve'n a’vmásike'tól, a' rövidlátók az innét sziileme 
d6 látásbeli zavar’ kikerüle'sére, a’ mit csak megnéz 
nek, azt mindig egyik szemökhöz közelebb tartják. A’ 
másìk elhagyatett sz‘em pedig, tehetségét seka'ig nem 
gyakorolván, lassankint kancsal , ke'söbben bandzsal és 
végre mores lesz. Söt а‘ gyakerlett szem is, haesak 
czélira'nyesan nem ápolta'tik, lassankint ann'y'ira elgyen 
lgi'il, 110%’),г a’ beteg aka’rmelly tárgyat harem hüvelyk 
nyi távelságen túl nem képes megkülönböztetni, melly 

~hiba a’ szeme'k’ mores bantalma’tól nem messze ja'r. 
332. §. A’ messzelzitiisnak szinte mindenkor vagy 

nak némi elöjelei. Különòsen a’ betegek a’ messzelá 
tás’ közelgéseker fényhiányról panaszkednak, a’ szine 
»kot szokott tiivolságban megkülönböztetni nem ke'pesek, 
’s midön apró tdrg'yakat szemlélnek , azok szinte össze 
folyni latszanak elöttiik. Rövid‘ idö mulva а’ látgóez 
a’ szemektöl tetemesen eltiivezik ‚ es minthegy a’ 111032 
szelátók mindig a’ nagyobb világes'säget keresik, estve 
ha elvasnak, a’ gyertyiít a’ könyv és szemek közé he 
lyezi-k. Az életidö’ haladta'val a’ nlesszelaita's is mind 
inkább növekedik, de a’ láttelletse'g ritkán gyengiil el 
annyira, mint а’ rövidlätásban. Mert hacsak a’ mesz 
szela'ta’s legföbb fokara nent‘emelkedett, a' messzelátók 
még а’ fiuomabb tárgyakat is, ha ele'g ta'vol fekiisznek 
és kellöleg ki vannak vilagelva, meglehetös 113211111 fel 
fegják; de az igen apró delgek’ megkülönböztetésére 
ezen betegek is alkalmatlanok. l 

333. §. A' rövidlätás’ töoka ab‘ban 1111, hegy a’ 
fénysugarak, mellyeket a’ szemlélt ta'rgy a’ szembe bo 
csát, kel'letìnél nagyobb.lnértekben megtöret'nek, ’s igy 
elöbb góczba szedetnek, mint az idegreczéhez jutnzinak. 
Ezen ekból kénytelenek a' rövidlátók minden tárgyat 
szemeikhez közelebb tartani, hogy ekkint а’ fe'nysnga 
rak’ kiípjai nagyebb Szeglet alatt esve'n be, háträbb 
pontnljanak góczba. A’ kelletinél nagyebb fénytörést 
pedig a’ szarnhártya’ és jéglencse’ rendtulos domborlisá 
gának kell tulajdenitani. Ezen részek" nagyobb dom 
berúsäga'sokszor mar az elsö képlödésben gyökerezik, 
néha pedig rendtules élettelj’ következel’me. De res’l. 
szokás is adbat ezen hibzira alkalmat. Igy a’ csecse 
rnöknél,'ha minden tärgyak szemeikhcz nagyen közel 
tartatnak; а‘ megletteknél pedig, ha igen apró (1015011 
kal feglalatoskodnak , ’3 ezeket igen közelröl nézegetik, 
könnyen rövìdlátás 101111:` ki. Néha a’ rövidlátás a' lát 

10" 
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,tehetség’ gyengeségén alapul, ’s ekkor töblmyire kan 
csalsággal szöveményes. Végtére ezen hiba gyakran 
kórjelesleg is elöfordiil azon szeinvizkórban, melly az 
i'ivegnedv’ rendtulos sokasa'gán Марий. 

334. 5. A’ штаммы töokät а‘ beesö fénysnga 
rak’ kelletinél kisebb inegtörésében kell keresni; innét 
a’ látott tárgyak’ képei az >idegreczén tiil esnek, ’s a’ 
látás nem tiszsa, hacsak a’ tiírgyak a’ szemektöl távul 
nein helyheztetnek. Mert niennél távolabb esik vala 
inelly.tárgy a’ винты, annál hainarabb góczba 520116‘! 
nek a’ fénysugarak’ kńpjai; inert inennél távulabbról 
jönnek ezek , annál kevesebbé terpedtek,mid6n a’ szem 
hez éi'nek. A' kelletìnél kisebb fénytörést a’ messze 
liitókban, a’ szarnhärtya’ és jéglencse’ kisebb doinbo 
‘riîságának kell tulajdoni'tani, melly hiányos doinboriiság 
csak az öregelib einberekne'l fordul elö, és negyvenedik 
év elôtt alig tapasztalliató. Mert minthogy az életidö’ 
haladtával az (Домен fogyatkozik, nem lehet а’ dolog 
„мы, mint hogy a’ szaruliärtya és jéglencse is el 
vesztsék elöbbi életteljöket, és sokaknál nnnyìra meg 
lapulnak, hogy az ätható vìlágosság’ sugarait eleggeI 
megtörni nem levéii többé képesek, inesszela'tást okoz 
пак. Ezen liilnira leginkálib a' hajósok, kocsisok, va 
(Иной, ’s más el’fe'le foglalatosss'fígii emberek hajlan 
dok, kik szeineiket a' МИД fekvö tárgyak’ szemlélésó 
ben gyakorolják. A' lnesszela'tás is elöfordul kórjeles 
leg, és pedig а‘ szeinpuhaszigban (synchisis ), és a’ Ня 
nedv' szapoi‘a elválasztásán alapuló szeinvi'zkórban. 

335. 5. Az egyiittszült гаммы, melly rendtulos 
életteljen alapszik, elég kedvezô jóslatot enged; mert 
az életidö’ lialadtával uz élettelj e's az innét fùggô й! 
látszékony részeknek donilloriisziga inegcsappanik, es i'gy 
a’ шт is liosszabliiil. kDe ez soha sein történik meg, 
haesak a’ rövidlátók szenieiket' helyes bánásnińddal nein 
ápolják. Ezen szükséges bánásinódot pedig leginkább 
атак nem teljesi'tik, kiknél а’ rövidlátás коза szokáshól 
eredt; azért ezekne'l a’ jóslatot is mindenkor szorosabb 
korlátok közé kell határozni. Azon rövidlátás is, melly 
a’ látideg’ gycngeségén alapszik, ritkán szünik meg. --- 
A’ messzelzita'sban soha sem lehet kedvezö jóslatot й“; 
tani; inert ezen szeinhiba soha sein iniilik el, hanem 
inkább az évekkel, mint a’ haladó életidö’ szüleinénye, 
növekedik. Mindazáltal a’ szemek’ cze'lirányos ápolása 
mellett а’ inesszelátók soká fentartliatják látás’oka't. 

336. 5. A’ rövidlátás' orvoslása abban all, hogy 
ezen bajban szenvedök szorgalmasan távolabbv fekvö Мг 
gyakra függeszszék szemeiket, az apró tárgyak’ nézeg‘e 
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tésétöl pedig, mennyìre "csalë lehet, tartózkodjanak. 
Valahányszor “пот dolgokkal kell ba'nniok, mìnden~ 
kor homorú üvegekkel éljenek. Efféle iivegeket maga 
a’ rövidlátó "Палата magának, ’s azokat tartsa meg, 
mellyeken állal a’ szokott 15 ege'sz 20 hiivelyknyi 111 
volsaígban akármelly fìnom dolgokat pontosan megkü 
lönböztcthet, és a’ legapróbb nyomatot is ele'g ‘111180 
san elolvashatja. Mmthogy рейд jobba’ra mìndenik 
szemnek különös és tulajdon gócza vagyon, mìndegyik 
szemhez különösen kelLalkalmas üveget keßesnì. Azon 
kìvůl a’ szemüvegek’ választäsában még különösen kell 
ü'gyelni агга is, hogy ne csak tiszták e's egyenletes ho 
morúsa'gúak legyenek, de a’ tárgyakat is mennél keve 
sebbé kisebbítsék; mort csak ezek nem rendkìvül 111111 
30111119, ’sV ezek nem fogják a' fénysugarakat szükségen 
túl rìtkl'tani. Kik a’ rövidlátást rosz szokzíshól Марин‘, 
azok lassankint kevesbbé. homoni szemüvegekkel élje 
nek, "Щ; végre azoktńl egészen elszoktathntjzík szemei 
ket. Hol ezen szemhiha a’ látideg’ Agyengeségén alap 
szìkk, ott ez ellen ösztönlö szerek"hasznälat'a 11111611 tati . 

337. §. A’ messzelätást meggyógyl'tanî soha semA 
lehet, hanem а’ domború ü-vegek ezen bnjban ленте» 
dóknek palástoló' segélyt nyújtanak. ' Ezen szemüvegek 
потопа!‘ akkor javalltatnak, midön а’ látgócz а’ sze 
mektôl eltávozott, hanem a’ szemek’ élességének annál 
további fentartására azonnal szükségesek, mìhelyt a' 
beteg tapasztalja, hogy a’ la'tésra, kivált estvélenkint, 
nagyobb vila’gossa'g kìvántatìk, ‘аду hngy szemeì mér 
sékeS gyakorlás után is tetemes bägyada'st éreznek, és › 
az apró ’s fe'nyes ta'rgyak, ha tartósabban szelnlélteb 
nek, szinte összefolynì látszanak. А’ szemüvegek’ vá 
lasztásában рейд alig lehet ele'g vigya'zattal élni, Богу 

.már az elsö szemüveg kelletinél domborúbb ne legyen; 
mert kiilönben a’ meńsszela'lás’ továbbì kifejlésével már 
alkalmas szemüveget sehol se találhatni. Azért tehát 
mindenkor ollyan domború üvegeket kell va'lasztani, 
mellyek a’Í tárgyakat legkevesebbé nngyítjaík, tìzenöt' 
vagy hlísz hüvelyknyìre tìsztán mutatnak, és mellyek’ 
használata шёл a’ szemek nem éreznek kifáradást. Mìn- — 
den ötödéy7 ulán, vagy elöbb is, а’ régi szemüvegeket 
domborúbbakkal kell felcserélnì; mert а’ messzela'täs 

‘idôvel növekedni szokott. Egyébiränt ezen {Певек is 
nemcsak tiszták, hanem egyenletes domborúságuak is. 
legyenek. 
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MAsomK SEREG. 

Életmlivezeti, szembetegségeln. 
(Mol-bi oculares organici.) 

338. â. Af нет’ életmú'vezeli betegsńgein azon brin 
taimait e'rtjük ezen életmůnek, mellyek az e'letmlivezet-A 
ség' elölcelô se’relmén nlapulnnk. Евы‘ rendi ńyavalyák 
jobhadán eróbelì szembetegségek, kiilönösenfa’ заем-‚ 
gyuladásnk' 4következelmei szoktak lenni; de minekutá-l 
na létre Китай, nz eröbali. heiegség.’ megszù'nés‘e után-l 
is fennmaradnak, saját kiilemónyt terjesztvén elô, til- 
lajdon nyavalyzíkat képeznek. âzonban a'- нот‘ élet 
ml'ívezeti betegsézeiben is a1. elettehetség kiilönbféle‘ 
1nódon„és kx'ìlönhfe'le fokban sértve és akadzílyozvn va 
gyon. Kivält mx'íköde'se а’ szemnek ezen rendi nyava 
lysik мы különbféle rendellonességekbel ejletik; ~deA 
mind ezenfrendellenességek csak foganatai ‘аду inkább 
kórjelei a’ ba'ntridott életmú'vezetségnek, mellynek hi 
bäi, minthogy elökelö bántalmat képeznek, és sajátsá-H 
gos küleményt mutatnak, méltán a' szemnyavalyák’ tu 
lajdon seregébe szerkeztetnek. 

339.. §. Minden élelnn'íves rész’ életmú'vezetében 
ke't dolgot szüksc'ges megküiönböztotni, a’y vegyiiletet 
t. i. és az alakot. А‘ vegyüietben ismét ат alkafń ré 

»szek' mennyisógót és minösógétvkellA fekintetbe venni. 
Az „шт nézve рейд а’ folytonosságot, nngyságot, 
hnlyzelehñsszefíiggést és összeállást, ’s végre а’ merö" 
részeknek hignkhozi erôml'ives visìonyait kell ‘выте 
ni. Minthogy ММ‘ я‘ szom' életmlivezete mindeny~ 
nyi fekintotekhöl bäntńdhatik, kitelszil., hogy a' заем‘ 
életml'ívezeti betegse'gei is ugyanennyife’le'k lehetnek. 
Innét a’ szembelegségek’ ezen serege alkalmasnn hat 
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..._-aar. aalaetll‘s‘rz' вы а: rés'z'ek" hibäävegyülèfétäli .za-f 
mazett beteg'sdgeket', a’ mäsedik' a’ felytonosság’ sérel 
1111111:ё а” 11311111111111 a’ nagysägon alap'ulń hiba'kat, la'_.-ne- gyedik a’ìhelyzet’ rende enesse'geit, a'z ötödik az ösz- ’ 
szefüggés’es összeállás’ ma'sitásait, a’ hatedik végre a’ 
felyó részeknek merökhezi 11111113 viszenyaiból támadt 
szenihyavalyákat adja- elö. 

‘с ›‚ 
.- . v „1 

. ..\‘ 

J‘l i. 

_ ‚ _.ELSÜ‘BÃEND» — 'l L L ‘1'1‚`:" 1 
.at ' :f ..-.-‘. : .J 1‘. ) ».1‘I .yif'l 

‚ Ь’ 'fm „ vegyületeii 111ыри1в‚з29тье1е51в;е1« ,f1.1 t'. ‘f т; 
" ',”f.3î10."'§._ " Hegy'fa’ láta'sb'eli életmi'ivek miîkò'dés3k-'~' . 

nak‘m'egr lelhesseiiekfsx'a’ fëhj'lsugarakatl ellöleg'át 
bbcsâ’thh's'sai’k’ßsmegtörhëssék'~a’ ter'me'szett l"ne"mi :i1-__’ . 111132ё111111у'_"1{ё32ё1‹11'ё1"г1‹е11е11 _l’eiriihdztàtniekß’ Ezen ré-i. 
szek’. átláíts’z‘éli’ehys’a' a" pb’dig‘~ii" 'vegy‘taiió's`felvek’ 'tc’ir‘I-fi 
vëny’s'zere‘s vegyi'ileté> .alaps'z1k,‘ ezeknek‘mind m'e'iiriyië” 
sega; mild miq'aségatekimvén. . Elpbò‘mnlva'n feháf e." 
zéñ’ el'vè'k’ ’ni'e’nn'yils'e'gïvagy vrn'inös'étri aränyuk, "a’ lä- _` tsiàra'szìïkiiége's átlá szê’k'onysäg elviisz, ’s é'kkint'egy. ~ 
tiila‘ile'nm'yavaly'äk’ felékezete k'eletkezik. _,A’ rész‘ek, mellyek’- egêszséges‘ állapotban a’ fénynyel, fítlátszékony-ë 
sâgúkná'l 'fogva‘s'zerosàbzb ,'viszenyo'kba'n a'llaliak ‚ 11е1е—" 
gès'állape ban'.4 ее‘; дума-1111111111132ё110пу3й$11Ка1 el-` ‹ 
vèsztik', kft’félé 'z t.'i'. valamîvel‘meröbb öss’zeállásiiak,"` 
ésî`c§e1ïp-alak1iak."¿ АЗ; elôbbiekhez a.’ 32а1‘п11111‘|уа,._1ёд-`;: 
leñéàe' és` ’a`z"iivfégtè'st’tzirtezikg' az utóbiakliez 'eg ’edú'l’f a’fviz'li‘edvi siiiin'iiat‘ik.' A"vii/.’iiedv’ _vegyületi hîbzi’itl e-" 
zélf séreg’utels'ri rendélie sze'rliezziik, ’s itt csak az’t'in'o 
bäjekró’l ‘sz’ólán'dunk\, >melly'ek valamen'nyire meróbb re'-" 
Szek’fhiliäs- átlátszékonyságábó-l veszik erèdetöket. ' 

Szaruhemályok. 
(Óbscuratienes cerneae.) 

351115. A’nszaruhzirtya’ azen idu’lt hibáìt, mellyek 
annak hiänyes a'tlátszékenysdgán minden gynlada's nel 



.i il' ‘2:’ '1.52 f êeïit‘f’imé‘ïPk-:f «l i* Ч 
.ki'il alapulnak, szaruhomályoknak nevezziilnfßâepúliqï 

vinek elôl.' A.’ szarnh'ártya’ fôliilete a’ h'omályos heli' 

mályok egyinás‘közt 'szii1i`iki-e,`â'laknki‘aQìésy ‘tei’- “ЧМ-е‘ 
nézve küiönhöinek. De tônkuk is küiönbféièezeni‘ií‘ 
báknak , inellyre Pnézve a’ szaijnhl'oinályok"nj'fii‘k- Agß'nyz‘; 
és heghoniiílyra oszlanak.'l A' `n’}'firkhom`áìly`)tookät¿~ a" ’ l y i ` ' .. ŕ. _.. . Ч szaruliai'tya’ allomanyaba rendellenesen osszegyulem’lettî 
nyirk teszi', a’ genyhoinzilyt (от!) ugyanna’ szz-i'riill‘iár- 
tya’ ällomiin'yába összegyiilt 'és inegkemënyedett‘geiiy?" 
okozza; а‘ hegjegyhen a' homalyt a' szai'uhártya’ leine 
zeinek töke'letlen visszapótlásának kell tnlajdoni'tani, 
ininekntána azok’ folytonossäga akärini módon sérelmet 
szenvedett. . ‘t i ‚ 'f —‚’ ’ 342. ё. A’ szaŕiiha'i‘tya’ nyii’kh‘o’rnályai, foknkra 
nézve egymäs közt különhöznek. A’ homa'ly’ kisebh 
foka szarufoltnak (macula corneae), a’ nagyobb pedig 
szaruhályognak (lencoma) neveztetik. А’ szarnfolt,vagy 
szarufelhô (nephelium, nnbecula) ködg'isvagy‘e y, v¿ke 
vessé fehe'res „км мы‘, és’ mindenkor l’e'lig'iít átszó, 
innét a’ Щит soha seni ga'tolja tökéletesen; inert а’ be 
tegel;V а’ tiirgyak’~ szînét `-é's¿a~lak.'«ít.„a’ szíarufqlt lmellett; 
megkülîönböztetik, de tisztan nel“ lémakfs’íá’fi'noinahm 
tx-íi-gy'ßalgr’rfelfogzisa'ra` alkalinat'laliok., A; 'ti'ßzìa'riif’oit._néhax 
igen iiggy ^$егй1еп$йиёв2 laz. ìegels‘z';rszai‘ilhaijtyäit‘szinte fast-l 
be vagy ködbe boi-ma.; inasszor elllenben ‚а szaruha’rtya” 
kis részéréfkorlátoltatik és ekkor ezen hártyänak vagyJ 
a’ közepét foglalja el, vagyr 'annale szél'e'v felé tanyiízik.y ‚ 
Melly szarnfolt ezen hár'tya’ széle'nfor'dul elö, az Уши: 
“бы vagy épen nem, vagy csak kevessé'A és hizonyos'~f 
iriínyvz'at'ban akadályozza. A' szarnfolt’ szi'ne soha sem., 
egyenletes, hanem itt ottvtöinöttebb, niásntt vìlágosabb. ’ 
innét, ha.`inîndjárt a’ fnlt az egész szaijuha’i-tyát elboi'i't-el 
ja ris ,‚ a’. szi'várva'nyhártya’ rszi'nét és a' lata’ feketéjét' ál-` 
tala niégis meg lehet ki‘ilönböztetni. A’ folt" határai ‘ 
to‘váhhá mindenkorészrevehetetlenül illannak el a’ _eze-_i; 

en 

néha valamivel nagyobh doniborii‘sa'got inutat', e's ak vor _ 
a’ folt kecske-ha'lyognak aegis vel >aegias)l n'eveztetiliï’,` 
ha ellenbenl a' folt’ föli'ilete nem 4doinhorii, 'a' hoinálytl4r~ 
tulajdon érteleniben szarnfelliônek‘(aelilyps) mondják. ‚_ 

343.’ 5. A’ szaruhályog (leiicoma) azon szai‘uhm" 
‚мну: jelenti, melly minden átlátvszékonyszíg nélkül lé 
vén, feliér, kékes vagy Sargas szi’nt terjeszt elô. Ezen 
szarnhmnfíly középetít l _öniöttebb, föli'ilete teteinesen fölenielkedett,és szé ei' el'é ne'hä egy kis a’tliítszékonysá 
got is murat, de Éohaisenv'véfgzödik‘olly észrevehetlen 
határokkal, mint а’ szarufolt.. Ezen nyirklioina'ly’ ‘ел-й 
lete is ‘k’ülönbfél=e; mert ez is vagy az egészf szaruhár 

r . ‚’ ‚ _ ‘ l ‚ ‚— _ 
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tyát elfoglalja, иду аппаК,-с5а|с egy részét lepi meg. 
Mellly szarubzílyog az egész szaruhártyát elborl’tja, az a’ 
láta'st többnyil‘e annyìra akadályozza, hogy a’ fénysej 
téshe'l egye'b fen nem mal-ad. Ugyanezt tapasztalhntni 
a’ részìntes rszarúhályogokna'l is , ha мой épen a’. sza-g 
ruhártya’ közepén fészkülnek; de ha kìsebb Szell--v 
rnhályog ezenlhzírtya’ széle'ffeleP tanyäz'gk, a' láta'st ki 
seb‘br’l“'rtékbenrkárosítjm A’ szaruhgilyogot feller-posz 
tóra (а lngo), és gyöngyre (perla )'szokták kiilönözni. 
Fehér p'oà‘ztównqk akker ynevezìk a’ szaruhályogot, midön 
ez ,n’ag'y texl'iilesl'í,l kékesl sziirke `-xgzvlgy sárgás‘, szl'mî gu 
gyiàï‘gyn'gkx'elulgn'hŕn „akker , midön a' hályog kisebh te r'iil nfl’g [_öm'ouçfl eh‘er e's fényes ëzínt mutat. l ` _¿ 

_‘ ’ Ч 344._5. `A’ genyhoma'ly (onyx). a’ s'zaruhál-¿tyfr` egén szen seté't fe'hé'r-sárga’s homälyávalß külekezik. Szíqg, 
majd egyenletes, та]?! vékony fehéres csíkokkal tar` -, 
tott, és ek' r a? вену-110111111)’ szìnte több szigeteket k` f pez. 'Ezen‘ 'p'xnályx‘a'z еде“ szaruhártya'bsoha `Sem fog- lalja‘o ell едёдаёщае azéri: mégis töke'letes v'fx’kságot 0 
kozlìat, зхейезх а’ leigh elött fekszik. ’ A’y szaru-x haírtya a ' " Э‘ 

borúbb ‘аппетиты. На Í'egei ezen homálynak elég 
vilá'gosan kijeleltek. я’ 

‘ 345. 5. A’ heghoma'ly (cîcatriät) tiszta fehe'r, vili 
gósan'megkülönb‘öztetö végekkel határos homályt ké 
pez, melly а’ szar'ùha’lyoghoz sokszor igen hasonll't. A'ŕ 
srzaruhártya’ hegjegyes része többnyire ‘аду 1ар05 vagy[ 
kì'va'jott szokott lenni, e's ’gyakran еду kis barna ‘жду, 
fekete's ponttal jelelkezîk; mi mìn'gl’g elôrejárt 5212511‘ ványïszamra mntat. Illyenkor a"-,rñ'eghomálylyal}égy-_ 
szersmìnd el6heg_`(synechia anterior), láta-terpedés; -szú'f 
küléS, "аду -összenöve’s is mutatkozìk. A’ lát'físt tökéqj 
letelien eltörüli à’ heghoma'ly, ha а’ látät betakarjn. En, 
zen 'szaruhomzílyok’ alaka та“ gyürú's, majd boltoza-` 
‘0S’ “laid рейд fogképú' ’stb. alakot mutatnak. Tex-ü ïll leto'kre nézve a’ szaruháx‘t ya’ nagyobb vagy kisebb ré-Y 
szétlepik el. A’ heghoma'ly továbbál tisztára, foltosra 
és“ szaruha'lyogotsra kùh'inböztetik.t Foltosnak akker 
mondatìk а’ heghomály, midön sznrufolttal; Szaruha'lyo-l 
gosnak pedig, mìxdôn effe'le homälylynl` vetetìk körül 
akär /részintesen ,ïakár ege'sz környékében. l _. 

346. §. А’ szarnhomályok mindig~ elc'írejárt :s:zem-, 
gyulada'sokból veszîk eredetöket._ Ezek közl'íl рейд leg-¿ 
ìnkább а" különne'mú'ek hajlók hasonló homa'lyok’ e16 
hnzzísára; kivált ha gindár egymìkben lfol‘dulnak elô, 
és hosszadalmas folyamatot követnek. Mert efféle gyn 
lada'sok a’ szemben folytonos nedv'gyülemet okozván, а‘ 

‘депуЬотЫу‘ helyjeäre,gfykevessél kiáll , és dom-il t Y Y 
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mmhárrya'lemezei вам еНйЬЫШЩ‘ ny‘ïrkbz.' párä‘ìnq‘hŕ! 
nyisége't növelik , és a’ megheg'èdésre siettetik. Ezèn az 
úton veszi a’».sznrufoit és -hîälyoŕ eredetét' gyakífàn oiy lynn szemgyúladäsokból is, mel yek legkevesebb feké 
lyedéssel sem folytanak le. De a’ genyhomäly máske'p 
nem' eredhet, mint ha valamelly szemgyuladás’ i"olymna~l 
ta‘alatt a' sznriiha'i'tyzín fôiñleges fekéiy k'éplôdikg» щей 
csìl’k ennèk híg gen’ye a'ltai hozat‘haíik’elß‘,"niîìiölñ‘ei'af 
sznl‘nkärtya’ lemezel' közé beszúrôdik'.' Ei "le’gïnk'ábií 
gyenge egymiknél , ’ kìk'lanka'dç feiszivó tehèt'séggel bî’lj_-'` 
n'ak‘,4 пойди megtörfénni. A’ heghomäly' eredeté‘ŕojs 
sîeìugä‘úladás' és szarufekély mnükség'es,y és pëdig- ú'ä? ;‘ hçgy ez _mélyebb'en , va e’peń a'- szarùhärtŕäi; is" ëf 
räbìîlilîläìfsbn. Mert illyen fèkéiyek meiiet‘t‘g'sik'meg 

töïäïl'yiro,y 'hogy a’ szaruhártya’ megeme'sztett ,lé‘mèzeif t ' etlenůl pótoita'fnäk vìssza. ` De а’ 's'íaruìi'ärtyil‘ self 
Ъ 6i' 'is ta'madhat heg'homa'ly, hal МОК‘ ншёыапьц 

' ro‘hgybs „так, és маяк nem foi-maakl öà‘s'ze‘iíèlyes'enï 
"“` 347. §." Á’ szaru omáiyok'âíi‘tal'ziilvóä fesméŕolè ц'ет‘ 

jáŕ‘nagy nehézségelŕkelf mert a’ szeiri"lnegtekint_és‘e ‘(ál-y-J 
tal’ könnyen megkíìlönböztetnek. ' A_zo'ńban 4mégi's xvŕ'vé-y 
k'ony és' füsthöz hasonló штанов Мф'ёрпЬиёГ (am-` 
blyopia amaurotica) öss'ze leheme zavarni'. De' ez'en""e’-' 
Säflïf’n’iïi'," ha‘iî* “еще: szorgos' vi'zsga’iàt ‘alápvéèhiëfiikaq af“ szlàl‘nfolt'f'bi'z'nnyosàn ` szemeinkba fog“ ötlenì. A er6síti‘a"köŕesmérete`t haáonló eèetekben hz is, hó'gy а’ 
läsa’ 'k'iileme’nye’és mozgékonysága nem hìba'à, ` e.’ lát 
tëli'efse'g"csonkasägamîndenkor egye'nlö, más látásbeli 
hibák-jel'en nin'csen'îïr’; és végre a’ kóhrellŕizménybôlÄ ki-A îëiiizîk', hogy gyuiä' a's jzírt'eiôre. Az igen feh'ér.' _gömf’ 
bölyů és'a’ szaruhártya’ közcpén elöfo'rdnló homály, hla‘A 
a"szem csak fölülegesen tekìntetikmeg, hályog‘n'akftáf-"ÍA 
tafhatik. De ha la"szem oldalas‘t és fe'rde'irányzaibanf 
is'jóimegvizsgáltatik , а’ bomály’ székéröl nem ma'radf 
hät`kétség; mert" elâkin't világosan lliivehetni, hogy af. 
h'ömály a"sz`áruhärtyáb'an fészklii; azonfölůl, ha a’ látaL 
niüleg'esen kitágl'tatìk, а’ lhomály semmiben sem _lát‘szik” 
n'ìrgyobbnak, mint a’ kita'gíta's elôtt; mi a’ hályogban' 
eilenkezóleg tapasztaltatik. i 

348.‘ §.' [Чет olly'könnyů a’Àszaruhomŕílyok’ egyes 
fajait mindenl elôfordnló esetek‘ben megkülönbò'ztetni, 
mint vazokat egyátaläban megesmérni. Mert'ezek egy-l 
más’közt olly nagy hasonlatot mutàtnak, és olly sok* 
módosr’tás'oknak varmnk alá тише, Vhogy ygyakranf 
eg‘yik faj a’ mäsikkal'felcseréltetik. Eñ'éie té'vedésekr'î' 
ki’k'enülésére legjobb mìndegyìk Тара}: tulajdon kórkü 
lönzö jeleit szemmelrtartani. A’ „атомы мы‘: leginî" 
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káh'bI ahláuehetség@ esekélyebb'f tonvpuláss`,-ar’ homâiy’ - 
fe’lig-:itlätszó tulajdona, e's a’ szemek elól Vészrevehle'tet 
lem'l'l elillanó hatrirvégek fegjäk' esmértetn‘i. A’- szaru 
hályog’ esmérete fökép a' homályY‘t‘ŕhnöttebb" szin‘étöl'gì; 
annak tökéletes sete'tségétöl, és a’ szaruhártya’ теме}; ' 
lenes kiálla’sától kôlcsönöztetik. Az'elöheg’ hiánya'isf, 
és a’ hemályrzralkalmazett kutaszszal‘érezhetdkémény 
seg igenli a’ szaruliártya’ esméreté-t. A’ genyhom'ál’yt sa-f’ 
játságes swineV bély'egzi, mellyel külekezik. A’ï hegh0l--~ 
mályt viliigesan» megkii'lönböztethetö'i' szinte‘le‘lvtigett ha 
tárok, tömött,vtökéletes.v setét ’s néha` fényes‘- hemálye'bfl 
sa'g, tev'ábbxifa" hbmńlylya'l nieglelmtett»he‘lynek‘'laposte“I 
salga vagyì kivájot'sága esmértetik. lHar pedig' egyszers-‘H 
mind - elöheg' is van jelen, vagyî a’f’li‘eghernálä‘timbai‘lid“ 
va‘gyfekete ponty признаний!“ akker la’ тёмный?!" 
kóresmérete'- ke'tségetnem szenved. MilitiaA a’ genyäi'vàgy В 
hegh'emdly‘" nyii'kos ~hem6ílyekl<tnll ’szöveménybeii all@ ak-L 
ker- а’ kóresméretet‘ a’f‘s'zöveinényb'tml ltáï’êiv‘"litln'rálßyok’i'li 
egyliekepcsolt-j-eleìre ykell dalapil‘ani‘g‘mi‘ sek'eziil‘ldé _ließt 

még.. _ " ` ‘l ‘ЧК-‘Д ‘i'l'ó‘ì t I ‘ '5 
` "’349.‘ §11 A’ riyirlili’emga’lyok’ì jóiiliitë’i't’îa"'libîtëg’ ‘diet-."1" 

ideje és` k'ülèm'én'yé, a"hòniál'y"`täl'täsa. ‘éâ ` téia'ile e’,’_,ë’s’l’ 
o‘ed'ési"îi`ektl”’ végre az ölssz'eßr l_u"l"t n‘yirkmnenhyisé 'ees` ’b’è haïtärezzá"megî’îli‘iatal' esv jó k'íil'en'iegn'y I v ‚ 

а’ lión'ia'l’y nem' rê’g'iben ‘атм; _és‘ynëm‘ 'nag _’_Ãteŕül’dlfiï‘f’i 
az .ätldtszékonys'ág’ ьыугьёпмзагмдум)’ i’lietöséggë "‘ 
leli'et reme'nyle'ni, >kivált’ha egy’szersmin’d az"öszve’gyí`ilt”’ ’ 
nyirk"me.ńnyisége és'hegedés'i" foka- nem nagylI‘Mîn‘t-m 

А hegy "21181!"а'.пуё1—1‹|юшй|уо1с kôzöt't a’ 'szarufelt'baú‘‘legâff"Y 
kisebb mél'tékben van a’- nyìrk' a' ’sza‘rnhártya' leiriezeìï" 
között, _öss.zegyú'lve, és k‘icsiny'ennek hegedé'si Тока}? 
kitetszik, ho‘gyy a’ felt kedvezöbb¿jeslntet ` enged д’ mintzlil 
a’. szaruh'ályog. Azenbànba vëk` пу’дэ'аГтщРпНыдё _ 
elr'égiilt',v vagy lialádt korli egymiken ‘311111616’;тёмёдг; 
gyógyithatatlannakY tartatik. Ugyanezvlèhet‘ zíilitanî‘aßA 
zen nyirkhòmályoki‘ól is, mellyek" gyenge é’sqsenyvesI 
betegeken falálkeznak. G'yógyithatatlanok‘tevalìbá висит‘: 
nyirkhema'lyek is, mellyek erszemmel (cirslephthalrniaì)_`l 
szövetk'eznek'; mert ezen esetben‘a" s'z'emede'n‘yek’kitií- ` 
gult'állapetja miatt az eloszlató és‘ìmäs'it’ó sz'erek' наш‘). 
nálata~ ellenjavalltatik. Egye'biránta" nyirkhemályek"f 
gyógyitásäról azt kell vmegjegyezni, Воду hol az eszk‘ö‘- ‘ 
zölhetö is, mindenkor huzames Мыши lennì; és Pedigm 
'annál lassabhan balad а’ gyógyitäs, mennél nag-yobbaz' 
öss-zegyült nyìrk’ mennyisége~ és hegedési foka. Ezen“ 
ekeknál Гора .történik néha, hogy“ kivált a" этапам‘ 

6 egìkieb'er" his” ’ 

‚2..2. wat.’ 5.2.-: -- — 
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lyog’ gyógyi'tása', nem hónapokig, hanem es'ztendôkig 
is eltart. I 

= 350. 5. A’ genyhomály ele'g kedvezö jóslatot ,en 
l 

ged, ha egyedi'íl a’ szaruhártya’ leniezei `közt: inegke- _ 
ményedett genya’ltal hozatik elö, ’s ez is nem nagy 
mennyiségben van összegyi’ílve; inert az illyen hoinály 
könnyen meg szokott la'gyulni, és i'gy a’ felszi'vásm 
alkalmassá lenni. De lassan inegy végre ezen felsziviís 
ott, hel a' kiszáradt geny’ in_ennyisége tetemes, követ 
kezöleg hol a’ szaruhártya' homályos helye ki van domho 
rulva. Legrestebben pedig a’ szarnhártya’ tisztasiígának 
helyreálli'tása akker megy végre, niidön a’ ‘genyliomály” 
szinéböl kitetszik, hogy a’ megkeményedett цену között 
nyirk-szálak is találtatnak. На még illyen köriilinié-> 
nyek között a’ haj elrégi'ilt, vagy löregeknél fordul elô.: 
a' -gyógyi'tás vagy igen nehéz, vagy'e’pen lehetetlen. 

' 351. 5. Ha a’ heghomály igen kicsiny, e's jól ‘бр 
lált csecsemökön fordul elô, sokszor minden reniény 
felett, minden inüvészeti segély nélkú'l elenyészik. De 
legtölib esetekben a’ heghoma'ly gyógyi’thatatlan hibát 
képez, és legszomorúbb jóslatot enged. Azonban mi 
dôn a’ heghomály szarufolttal, vagy szaruha'lyoggal vé 
tetik körú'l, ha а’ heghomály nem épen a’ Май: fedezi, 
cze'lirányos orvoslás mellett а‘ betegre nagy haszon há romolhatpmert ezen homályok, me 
kaságát növelik, meggyógyi'tatva'n, a’ homály kìsebb 
területre hozatik. В: tehät az elôremondást а‘ ma’r elö 
adott elvek korinányozzák. Mi a’ gyógyi’thatatlansá 
got illeti, megegyez a’ heghomály az a körrel (arcus 

lyek a’ láta’ eson-~ 

senilis), melly а’ szaruhártya’ szélein ’örkc'pú'leg foi‘- ‚ 
dnl elô, ’s a’ látást épen nem akadályozza, de gyogyi' 
tása teljesse'ggel lehetetlen. Az laggkör csak haladtabb 
korú egyinikne'l fejlik ki, minden gyuladás nélkiil tá 
inad., és azon'okból ered, mellyen az öregek’ porczai' 
's más részei’ inegcsontosulása alapszìk. 

352. 5. A' gyógyi'tható szaruhouiályok’ orvosläsa, 
millyen a' szarufolt, a’ szaruhályog és а’ genyhomály, 
legtöbb esetekben csupa helybeli gyógyszerekkel eszkö 
zöltetik. Belsövgyógyi’tás csak akkor szükse'ges, midön 
valamelly lappangó kó'rszúny miatt gyakor gynladós kór 
ismétletek jelenkeznek. Illy esetekben az egyetemes 
nyavalyát kell ezélirányosan ostromolni, ’s aztän a’ 
szarnhomály’ folytatott orvosla'sát helybeli szerekkel he 
végezni. A’ gyógyszerek, mellyek a’ szarnha'rtya’ ho 
mályai ellen használtatni szoktak, különbféle inunkála 
так. Némellyeklágyi’tó és felolvasztó tehete’ggel bi’r 
пай; mások izgató es а’ felszi'vó edényeket hatalmasan ` 
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felösztönló múveletet kůlölnek. A" lágyító-szerek', uíely 
llyek'eli'íkéezl'töknek is neveztetnek, azon szaruhomá 
lyokban javalltatnak, mellyekben a’ hegedt nyirk’ ösz 
szeállása erôs, szivós és restos. Az izgató szereket ре: 
dig, mellyek másítóknak is- (alterantìa) neveztetnek, 
azon szaruholnályok kivzínják,mellyekben az öszvegyült 
nyirknnk fehérnyés ‘аду kocsonyás összeállása vagyon. 
A' nyirk’ szivós összezílla'sát a’ homály’ tökéletes setét 

fsé'gébx’ílm,` és tömött fehér ‘аду sárga szinéböl lehetY meg 
esmérni. »Ellenben' a’ homa'ly‘ szürke ‘газу kékes színe 
’s némi átlátszékonysa'ga, továbbá а’ tülk-kötha'rtyán a’ 

-szaruhártya fele' sietô "éredények’ dagadnzása, ’s а’ sza 
ruhaírtya'nak kiilebb älló felülete a’ nyirk’ lágyabb ösz 
szeállására mutatnak. ‘ n _ 

353. §- Az elsörendbeli gyógyszerekhez-,mellyek 
t.i. a’ hegedt nyirk’ összeállása’t rìtkl'tják ’s azt a’ fel 
szl'vásra alkalmassá teszik, mindenek elött némelly kö 
_vér olajok száml’ttatnak, úgymint: а’ dió-olaj (oleum 
nucum juglnndum), a’ tojzís-olaj (oleum ovorum), a’fe 
’hérlìliom-olaj, а’ földi giliszta-olaj (OLIumbricorum ter 
‘restr.), а’ menyhal-ma'j’ olvadéka (liquamen hepatis mu 
stelae fluviatìlis), a’ vipera- és тайм-2511‘ (axungiav vi 
perìna et ursina ). А2о11Ьап jól meg kell jegyezni, hog'y 
ezen olajok csak addîg külölnek la'gyító munkälatot, 
Imfg; fris állapotban vannak; mihelyt megavasodnak, а 
2011па1 izgató munkálatot nyerfnek. Ezen rendbeli sze 
rekliez tartoznak tova'bbá a' nyńkos szerek,A millyen a’ 
hir’smag-nyzík (mucìlago Semin. су‹10111о1‘.), а’ 21112’ (al 
thaea ), mályva’, lenmag’, és balhafü-mag’ (semina psyl 
lii) fôzetei ’stb. Ide járulnak ve’gre az enyhébb munká 
latú olvasztó szerek is , ńgymint а’ marhaepe (fel taux-i), 
a’ mez, a’ biirök'-, gódrìcz- (chelidhn. mains), és pity 
pang- (taraxacum) vonatok, а’ póris’(borax), szénsavas 
hamag’ cnrbonas lìxivae) és szénsavas szikag' (carbonas 
natri) 0 vasztékai. _ 

354. ё. Mindezen gyógyszerek akkint használtab 
nali, hogy napjában egynehzínyszor a’ szemekbe ecset 
lel alkalmaztassanak, vngy pedig egy kis kanállal ‘аду 
elmetszett `111011111 a' szemekbe becseppentessenek, ’s az 
után a’ szemhéjak a’ hüvelykkel a’ szen‘ltekéhez enyhé 
leg odadörzsöltessenek. Ezen szex‘eket mindaddig kell 
folytatni, ml'g a’ homa'ly dag'adozlni nem kezd, ‘111515211 
konyabbá nem lesz, szŕne kékesre nem vältozik, ’s а‘ 
köthártyän a’ homály felé> iparkodó "éredények nem 
mutatkoznak. Midön а’ szaruhályog igen tömött kreta 
szím'í lévén, a’ mondott szerek’ használatára épen nem 
vzíltozik, annak fölíilete czélirányosan gerelylyel metél 
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tetik be, és csak azután alknlmaztatnak nz említett lá 
gyító ‘пе-‚гей. Ezen xnunkatételt войны’ több l'zben is 
ysziikségea ismételni, és a’ la'gyl'tó szereket több ideig 

. "ёиодашй. 
355. l5. Minekutána az elörebocsa’tott lágyító въе 

rak’használata áltafl а’ nyìrk’ összea'lldsa elegge' швы 
gr'ttatott, ‘аду/11111160 mindjrírt eleitôl kocsonyás баше 
ällásra mutat' jelek tapasztaltatnak,izgatólag oszlnró 
vagyis úgy n vezett vnui-sité szerek’ használata `jnvallta 
tik, mellye az életlnxives rostot megtörik, a’ nyirk 
edények’ t etségét lnagasç'tiák, ’s ekkint az összegyii 
vlem’lett nyirk’ ‘аду geny’ folszivatását elösegl'tik. Ezen 
rendbeli/gyógyszerek Akl'ilönbféle alakban szoktak 112152 
náltatnLÍ Por alakban következök rendeltetnek: czukor, 
feller és Vórös .rög (bolus alba et rubra), rákszemek, 
czinreszelék (lißnatura stanni), aloe, borkö-virág (cre 
mm‘ tartari), `konyhasó, késm'tményes csign -(concha prae 
parata), poris (borax), égetett tilnsó (alun'len ustum ), 
és kénsavas horgng (заказ zinci). `Elzen gyógyszerek, 
legfl'nomabb porrà törve e's egymással kiilönbfelekép 
elegyítve, mind a’ két végen elvágott tollba eresztetnek, 
azutiin enyhe fuva'ssal a’ .szelnbe fuvaînak; vagy pedig 
a’ mondott porokba еду nedves еще: mártatìk, ’s ez e~ 
gyenest а‘ 110п‚н11уга alkalmaztatik. 

356. 5. Iralakban катит gyógyszerek szoktak 
hnsználtntni, ńgymint: a’ rög (bolus), a’ fehér gálicz 
(vitriolmn zinci), а‘ kc'k gálicz (vitr. cupri), készl'tnlé 
nyes horgag (tutia praeparata), káfor, a’ mákony ’s 
ennek készl'txnényei, а’ hánytató borkö, a’ kénsavas 
kadmag (sulfas cadrnii), a’ szalamiasó, a’ szálló паш 
56 (sal volat. cornu cervi), pokolkö, ésa’ levailt vörös 
és fehér hìgany (mercurius praecipitat. rnber et alims). 
Ezen maisító szerek fris sótalan irósvajjal, disznózsírral 
vagy Какао-"али! elegyítetnek, “аду felolvasztott vìasz 
közé kevertetnek, ’s i'gy ecsettel ‘аду ujjal eleinte a' 

-szemhéjsze'lekre kenetuek, késöbben niagara а‘ szenrte 
kére alkallnaztatuak. 1de tartozik Hnfeland' irja is, 
melly vörös higanyból, .ngyanannyi viaszból és fris и}. 
bol készítetik. 

357. §. Folyó alakban a’ lágyabb szaruhomályak 
ellen minden föntebb említett olajnenn'í szerek száml'tat 
mik, de csak akker, midóń avas állapotban vannak; 
ide tartozik továbbá а’ kozmaolajos sze'nszavas hugyag 
(carbonas annnoniae pyrooleosns), szénsavas hamag (car 
bonas lixiviae), etetôkö (lapis caustìeus )‚‚ а’ hánytató 
borkö, szalamia-so, gyalogfenyô-olaj (oleum juniperi)’s 
több efélék. De ezen szerek’ olvaszlékai kellöleg fel 
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eresztve legyenek, nehogy а’ szemet renden и“ izgas 
 

sák. Alkalmazaisîmódjek nem egyéb, mint más folyó l 
gyógyszereknek»,` T. i. a’ szembe kis kanal’ vagy toll’ 
segedelmével becseppentetnek, vagy pedig ezen felyó 
szerekbe mártett ecsert egyenest a’ homzílyra .alkalmaztn 
tik. A’ hatósb felyçí szereket, р. o. az etetökö’ elvaszté 
kzit, egyedlil az utóbbi módon `szabad alkalmazni; mert 
_ha effele gyógyszerek alszemekbe cseppentetnének, aze- _ 
kat ligen nagy mértékbeu tämadna’k meg. 

358. §. 'A' másitó szerek’ használataban minden 
kor azen törvényt kell szemiigy alatt tartani, hogy а‘ 
gyógyít'fist kisebb adagekkal és enyhébb szerekkel кий]: 
séges kezdeni, és ezekröl csak lassankint hatósbakra 
és nagyebb adagokra ‘Пациент. На nagyebb visszaha 
tzísek hozatnak elö, az ervesla'ssal egyneha'ny napokig 
fel kell hagyni. Ha pedig a’ szemek’ nagyebb e'rze'keny 
sége az egye'bira'nt javallt szerek’ használatät nem en 
gedné, az emlitett másitó Szel'ekhez, ШИН! mellyek ir 
alakban rendeltetnek, czélìrányesan ke'szitlnényes her 
gag "аду makonyA elegyitetik ezen rendtnlos e'rzékeny 
ség’lecsillapitá‘sára. На az erves a’ szaruhemályok’ зуб 
gyitiisában ezen szabályokra nem iigyel, könnyen va-' 
lamelly szemgyuladás’ faja hozatìk elô, melly nedvgyii 
lemme] pa'rosnl, ’S a’ nyirk-kiizzadäsn ’s ekkint a’ he 
ma'lyt is öreghiti. Tanácses még ezenföliil a’ szaruho 
mzilyek’ ,gyógyitásdban mind a’ gyógyszerekat, mind e 
zek’ alakait gyakran válteztatni; mert a’ szem egyfe'le 
_szerhez hamer hezzzí szokik, ’s az nztán többe' semmi 
fegauatet sem hoz elö. Végre a" homzilyek’ szerencsés 
gyógyitása't meg az is elösegiti, ha azen vérrel töltö 
zött ede'nyek, mellyek ты" a’ tiilk-köthártyán а’ ho 
ma'ly felé iparkodnak, bemetéltetnek vagy a'tva'gatnak. Efféle edényck teh-.it vagy a’ gerelylvèel, közel a’ Sza 
ruhártya’ sze'léhez, több m'etszésekkel‘metéltetnek be, 
yagy pedig egyenkint csipeszszel felfegatnak ’s ollóval 
elvágatnak. 

359. §. A’ vastag és az erveslásnak megzítalkodet 
tan ellenálló szaruha'l'yeg' gyógyitäsában. gyakrnn némi 
kutacsfaj’ készite'se feganatesnak találtatott, melly mn 
gán n’ hályegen intéztetett. E’ végre a’ ha'lyeg’ legki 
zillóbb és legvastagabb része'n a’ halyeg-gerelylyel vagy 
hályeg-késsel keresztképii metsze's készitetik; de vi 
gyázva, hogy az eszköz a’ szarnhártyán keresztiil ne 
blassen. Az ekkint elöhozett sebecske azután pokolkö 
vel megillettetik. De hogy> kelletinél` nagyobb Изна 
hatás ne’következze'k, a’ pekolkö’ alkalmazata ntán' a’ 
111256111116115516511111114.11131 @gy ‘чье Vagy veleni »yá 
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kos fözetbe mártott ecsettel meg kell‘tap'intani. A’lie 
álló genyedestl azután а’ vörösi’r’ alkalmazatával ММ: 
séges fentartani. Ha a’ genyedés bevégzödött, a’ kntacs` 
készi'tést ismételni kell. A"kntacs-készítést'követö ge 
nyedés' folyamata alatt а’ homály’szólei némellykor tisz 
tulni kezdenek, ’s i’gy a’ látás vagy azonnal javul, vagy 
a’ szarnhártya mi’íleges láta~készítésre alkalinassá $619 

_ tik. Kevesbbé ajiínlhatjuk azoir мышь, iiiellyet né 
mellyek a' heghoiiiály’ kiirtására javallanak, és mely 
lyel lékeléskint a' hegjegy a’ szaruhiirtyából kiinetsze 
tik; inert e’ móddal n’ szeiiien й] seb ejtetik, melly még 
nagyobl» hegjegyet hagy maga után. 

Hályog.l 
(Cataracte.) 

360. 5. A’ hályog’ természete esinéretlen volt a’ re' 
gibb orvosok elôtt. Melly vélekedést ma a’ hályogrńl 
a’ köznép tiíplál, szinte az divatlott rc'genten az orvosok 
között. Mert többiiyire azt tartottiík, hogy a"‘hályog 
valamelly hrírtyát vagy böi'öcskét képez, melly a’ lata 

viiiegett összetorult hegede'keny nedvekböl képlödött. De 
minekutzína a’ 17-dik század’ végével ezen betegség’ szé-l 
ke e's mìvolta viliígosabban kezde esinértetni, inái‘ e'gy 
orvos sem ke'telkedik többé, hogy a’ hrílyog a’ jóglen 
cse-rendszer’ homa'lyában all. lnnét a’ hiilyog’ lega’talá 
nosabb tüneinényeit: lépten a’ szivárva'ny-hártya inegett 
Iétezö hoiiia'ly, es a’ látásnak a’ hoina'ly’ területe'vel és 
töniöttségével irzíiiyos csüggedése teszik. De azonkivi'i'l, 
Amint a' jeglencse-i-endszer’ különbféle részei hoinályo 
sok, úgy a’ hályognak még más kíilönbféle tüneményei 
is ‘vannak. Mindenek elött pedig azt kell inegjegyez 
ni, hogy a’ lencserendszer’ minden re'szei majd egyen 
kint, majd niindössze meghoinályosodhatnak, 's innét 
a’ hályognak többféle nevezetei keletkeznek. IIol csak 
egy i‘észe hoinályos a’ lencse-rendszernek, a’ hályog ré 
szintesnek (partialis) neveztetik. Ide a’ lencse-, a’ Mor 
gagni- es a’ tokhályog (cataracte lenticularis, Morga 
gniana, et eapsularis) tartoznak. Midön a'jéglencse-rend 
лег’ több részei, de nem mind, vannak a’hoina'lytól ineg 
lepetveLa’hályog vegyesnek (mixta) inondatik. Ennek 
fajai a’ tok-Morgagni-hályog (cataracta capsule-Morga 
gniana), a’ tok-lencse- (capsulo~lenticularis) és a’ Mor 
gagni-lencsevhályog (cataracte Morgagniano-lenticularis). 
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Ha végre a’ lencserendszer’ minden részekhemá'lyba bo 
rultak, a’ bályeg teljesnek (мат) neveztetik. Ez tehát 
csak egyféle lehet, t. i. tok-morgagni~lencsehályog (cat. 
capsule-mergegniane-lenticularis). 

361. §. A' lencsehályog’` ,székét, mint а’‚. név maga 
jelenti , a’ lencserendszer’ legföbb része teszi. Ezen hälyog, 
hacsak eröszakes ekoknak nem következelme , lassankìnt 
fejlik ki és a’ la'tást csak lépcsönkint fogyasztja. A’ látás’ 
csekély tompulásával kezdödik, mellyet a' beteg akker 
vesz észre leginkább, midön fe'nyes ta'rgyakat szemlél; 
mert ezek neki mintegy mocskoseknak és ködbe burkelva — 
látszanak. A’ bályog’kezdetén még más látzísbeli tévedé 
sek is мешай jelenkezni, mellyek hasenll'tnak a'» légy 
мать“, de ettöl mégis állandósa’gnk által kl'ilönböznek. 
Ha a’ szem szorosabb vizsgálat alá vetetik ,a’láta megett, 
leginkább a’ középpentban , -ne'mi särgás szürke hbmály 
tünik elö, mellynek környéke kevesbbé tömött szint mu 
tat, de ködös vagy fe'nyes fehér foltjai nincsenek. Mennél 
inkább növekedik ezen hemály a’ lám megett, а’ läta's 
annál jobban csügged , de úgy, hogy csak azen tárgyakat 
ne Нева a’ beteg, mellyek а’ szem elött egyenest helyez 
tetnek; mellyek ellenben eldalast feküsznek, azokat elég 
világesan megkülönböztethesse. De ezen oldalas látás issl 
csak addrg tart, mig а’ szem árnyolva vagyon , és mfg na 
gyobb mértékben alkonyatkor, setétes helyeken, ‘аду 
midö'n a' láta mú'legesen ki vagyon ta'gítva; délben ellen 
ben éí‘ egyáta'ljában, nlidôn а’ sziva'rványhártya összébb 
huzódik , eldalast is keveset látnak efi'éle betegek. A’ 
szölöhártya'tól a’ bomály világesan ‘бы! vagyen;azért is 

` a’ szivárványhártya’ mezgását nem akadzílyozza. A’ láta’ ` 
szélén, МИН‘: hol a’ szivärva'nyhártya vila'gosabb színnel 
bír, némi fekete kör tapasztaltatik; mit annak kell tulaj 
donítanì, hegy a’ szivárványhártya’ látaiszéle (marge 
pupillaris) , melly a’ rendes fekete láta'ban nem Мышь, 
már mest a’ szürke ‘аду sárgás homály elött szembe tünik. 

362. §. А’ morgagni-hályegban, melly he'zag- ‘аду téjhályegnak is (cataracte interstitialis aut lactea) nevez 
tetik, azen gözalakú nedv, melly a’ jéglencse és ennek 
tekja között foglaltatik, van megsíirúdve és hemályosedva. 
Kìfejlése ezen hályegnak többnyire душ-з, szi'ne fehe'r 
kekes, tejhez hasonló. A’ мы“ nem gátolja egészen, 
minthegy a’ hemály csak vékeny réteget képez. Midön 
a’ szem és a’ f6 nyugalomban van, a’ homály' felsô része 
vila'gosabb színt és higabb öss‘zea'llást mutat„ nlsó része 
pedig si'írůbb , tömöttebb e's foltos szím'í üllepedéket mu 
tat. Ha pedig akár n' szem az ила! megdörzsöltetik , akár 
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a’ f6 erösen megrázatik, az említett foltok elenyésznek’s 
az egész homály egyenletes színbe öltözködik. A’ hátsó 
szemesarnok szinte egészen el van enye'szve ; innét a’ szi 
várványhártya' mozgásai nem igen élénkek. Azt is meg 
kell azonban jegyeznì, Воду ezen hályog sokáig magá 
nosan nem marad, többnyire mind a’ tok, mind a’ lencse 
rövid idö alatt lneghoxnályosodnak, ’s az utóbbi szinte 
mindenkor téjképl'í nedvvé olvadódzik. 

363. §. A’ hártyás vagyis a' tokhályog а’ jéglencse‘ 
hiivelyében, a’ lencsetokban fészkül. Ezen hályog is csak 
rövid ideig marad magánosan , mert a’ tok beteges 6115 
potba vettetve'n , könnyen а’ morgagni-nedv’ elválasztása 
is és а‘ jéglencse' tápla’lása rendellenes változást szenved. 
Kórjelei a' tokhályognak kiilönböznek a’ szerint, a' mint 
a' lnellsô vagy hátsó lencsetok van meghomályosorlva. A' 
mellsô tokhälyog fényes szürke, vagy krétafehérse' ú', gyöngykint tiindöklô‘foltokat vagy csikokat terjeszt 56, 
mellyek ritkán veszìk a' középponttól eredetöket, hanem 
többnyire a’ szélek felé rendetlenül kezdödnek, és lassu 
haladással nyulamlanak tovább. Minthogy pedig a’ tok 
a’ meghomályosult re'szeken egyszer’smind megis vastag 
szik: a’ hátsó csarnok elenyészìk, ’s a’ homály a' 52616 
hártyához közel esik; innét a’ szivárvzínyhártya’ 1110286 
5а1 15 többé kevesebbe' akadályozva vannak. A’ tárgyak’ 

‚ felfogását nem enyészteti el ezen hályog egészen. -- A' 
hátsó tokhályogban а’ sziirke vagy fehéres foltok , mellyek 
itt is mutatkoznak, nem olly tündöklôk , ’s ha n’ homály 
szoros vizsgálat alá vetetik , kitetszik, hogy az a’ 52616 
hártyátol сайт! vagyon, ’s hogy fölůlete holnorú. Ebben a’ 
láta’ mozgatagsa'ga rendes állapotban vagyon , а’ la'tás pedig 
ezen hályogban sincsen egészen elenyésztetve. -— Е2еп két 
fajain kìvül ‚а’ tokhályognak van még teljes tokhályog is, 
melly az egész lencsetokot elfoglaljn. Ezen hályogot foltos 
vagy csikos színe, ezüsthez vagy gyöngyhez hasonló tün 
döklése, a’ szivárványhártyának szinte egészen gátolt 
mozgäsa, ’s a’ látásnak majdnem csak a’ fénysejtésre 
korlátolt állapolja esmértetik. . 

364. §. A’ tok-morgagnihályog ritkrín fordul elö, ’8l 
а’ lencse’ homälyosodása nélkül csak igen rövid ideig 
állhat fen. Jelei a’ tok- és morgagnihályog’ tiineme'nyei 
böl állanak össze. ~-- Ugyanezt kell tartani a’ tok-lem. 
csehályog’ kńrjeleiröl is. Ezen hályog t. 1., melly a'gya 
korkodásban leggyakrabban elôfordul , részint gyöngyhöz 
hasonló , részìnt sa'rga vagy sziirke szint mutat, de úgy , 
hogy a’ gyöngyszín nyìlván mellsö réteget ke’pez. A' szö 
löhártyához a’ llályog közel fekszik; innét a’ hátsó szem 
csarnok hiányozik , ’s а’ szivárványhártya nagyon resten 
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mozdúl. A’ látás elenyészik , de a’ fénysejtés sebel seni 
hibázik. . 

365. §. A’ tek-lenesebälyeg, részint azen különbféle 
alaktól, mellyet a’ mellsö lencsetek elöterjeszt , részìnt 
azen különös küleménytöl , mellyet némelly esetekben az 
egész hályog mutat, különbfe'le nevekkel jeleltetik. Ha 
а‘ mellsö lencsetek’ hemiilya’ alakát tekintjiik: a’ teklen 
csehályeg márványesnak (cataracts marmeraeea) menda 
tik, ha a’ hemályes lencsetekon különbfe'le szini'í foltok 

- mutatkeznak, hasonlók azekhez , mellyek a’ márványkö 
vön мамаши; csillagosnak (cat. stellata), ha a’ lata’ 
középpontjától a’ környék felé kiilönbféle sugárképíi csi 
kok ereszkednek; pettegetettnek (cat. punctata), ha a' 
tek’ hemálya csak apró fényes pontok által nyilatkozik; 
középpontinak (cat. eentralis), ha csak a’ tek’ közepe ho 
mályos, többi része pedig a’ lencsével együtt még elég 
tiszta állapetban vagyen; tevábbá a’ teklencsehályeg fél 
hályegnak neveztetik, midön a’ toknak csak egyik fél 
része van шеёйотьпуозодт;` lembes hályegnak pedig 
(cataracte. arberacea), ,midön u’ tek’ barna vagy sa'rga he 
millyán , kivált nagyitó iivegen által , egy élôfáhez hasenló 
kép mutatkezik. Ez utóbbi váltezatet regenten érhályeg 
пак (cat. chereidalis) nevezték; mert iigy hitték, hegy 
az az érhártya’ edényeinek megbossznbbulásából támad'. 
T. Schmidt akkint magyarázza ezen hályog’ eredetét, hogy 
valamelly nagy rázatás a'ltal a’ szem’ fekete festékébôl 
egy pelyhecske elszakad, ’s a’ lencsetekra telepedik, hol 
agtán ezen hályog’ kifejlésére szolgál alkalmat. De Hel 
ling’ vélekedése szerint ezen “шока: is úgy veszi erede 
tét, mint minden egyéb hályeg’ nemei. 

366. §. Azen önnemi'i küleményböl, mellyel a’ tek 
lenesehályeg néha jelelkezik, következö váltezatek ered 
nek, úgymint: a’ takenyerszényeshályeg (cataracta cum 
bursa mucosa), a’ szelemenes hályeg (cat. trabecularis), 
a’ kuposzlepes hályeg (cat. .pyramidalis), a’ beczôs száraz 
hályeg (cataracta arida siliquanta),és a’ hemályos hályog 
(cataracta cystica). A’ takenyerszényes hályog, melly 
poshadt vagy genyképt'i hályegnak is neveztetik, azen 
tömlötül vette nevezetét, melly a’ lencse’ hátsó fölülete 
’s annak tokja közt találtatik, e's büdös eves nedvet foglal 
.magában, ’s kétségkivül nem egyéb valami tályognál. 
Megesmérhetni ezen hályeg-változatet czitremszinébôl, 
a’ szivárványhártya' rest mezgásából, a’ hátsó csarnok’ 
hiänyából, és n’ kevésbbé élénk fénysejtésbôl. Ezen es 
mértetö jelekhez járul még az is, hegy4 a’ betegek, kik 
ezen hályogban szenvednek, többnyire gyenge «Él senyvel 
küleménynyel birnak. 

М’ а; 
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361. 5. A' szelenienes' tok-‘lencseliályog nevét némi 
vonalképi'i kiällástól vette, melly a’ lencsetokon mutat 
kozik, és krétaszi'nt mntatván, majd vizi'rányos,_ majd 
függôleges helyzetben ‚а‘ szölöhártyával mind a’ kétfeli'il 
összenöve vagyon. Ezen összenövés miatt a’ liíta szegle 
tesnek és mozgatlannak tapasztaltatik. A’ fénysejtés ezen 
hályog mellett vagy igen homályosßagy épen hiányozik; és néha maga a’ bántódott szemteke is isebb térimét mn 
‘ат, На а’ mellsö lencsetokon nagyobh kiálliís tapasztal 
tatik, melly a’ látán keresztül a’ нет‘ mellsö csarno 
kába is henyulamlik, а’ hályog kuposzloposnak (pyrami 

‚ (18118) neveztetik. Ezen kiállás is tiszta fehérszíni'í, majd 
kisebb majd nagyobb tériméjii, de a’ láta' szélével körös 
köríil össze szokott növe lenni. Innét a’ láta sze letes 
alakban tiinik elŕi, a’ sziv'fírványhártya mozgatagsagától 
egészen megfosztatik, és a’ fénysejtés is tökéletesen нём 
iizetik. Minda’ szelemenes, mind a’ kuposzlopos hályog 
csak hevesebb szemgynladások’ következésében támad, 
mellyeknek folyamata alatt a’ lencsetok' emli'tett ‘111110215 
sai nyirk-kiizzadás által hozatnak elö. 

36S. 5. A’ beczôs száraz tok-lencsehályogban a’ tok 
és lencse, ezen részek’ akadälyozott tápláltatása miatt, 
megkeményedve és homályosodva vannak. Ezen hályogot 
kis tériméje, vililgosszürke, kre’tafehér, ’s némelly pon 
tokon néha siirgäs szi'ne bélyegezi. A’ szölôhártyától te 
temes távolsägban vagyon , és a’ szivárvänyhártya’ moz' 
gását, hacsak vele rendellenesen össze nem "бы, épen 
nein akadályozza. A’ lätiís ezen hályog mellett nein 1116 
nyozik egészen, inert a’ beteg, hacsak a' "akságnak más 
valamelly oka nìncsen, a’ nagyobb és közelebb fekvô 
tárgyakat megki'ilönbözteti. Ezen hályog’ elôhoza'sa'ra olyv 
lyan okok kivántatnak, mellyek a’ lencsetokot az üveg 
ha'rtyától és sngártesttöl elszakasztiäk , és i’gy annak táp 
liiliisát gátolják. Innét a’ gyermekek' gyakor riíngásai 
шёл, kivált ha a’ görcsök а’ szem' izmait Штаты‘ meg, 
ezen hályogot sokszor tapasztalhatni. A’ megletteknél 
többnyire a' szemteke’ megrázatiísai ntán szokott kifejleni. 

369. 5. A’ hólyagos hályog hófehérségi'i' szi’nt tei'jeszt 
elö, ’s a’ szivárva'nyhártyiítól majd kisebb majd nagyobb 
távulságban mutatkozik. Ezen vältozása a’ helyzetnek a’ 
f6’ különbözö ìrányától fiigg. Igy, ha а’ f6 elörehajtatik, 
a’ hályog a’ szôlöhártyárafekszik, és szinte a’ mellsô 
szeincsarnokha igyekszik; ha ellenhen a’ f6 hátra 131121 
tatik , a’ hályog a’ szivárva'nyhártyától azonnal eltávozik, 
és'közötte és a’ szölöhártya között tér tapasztaltatik. Néha 
ezen hályog olly könnyen változtatja helyzetét, hogy a’ 
fö' vagy нет‘ legkisebb mozdulata a'ltal is kimozdul he 
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lyéböl, és а’ йипейпьеп úszkálni итак. Ekker rezgö 
"аду úszó hályognak (cataracta tremula aut natatilib) ne 
veztetik. Az iíszó hályegbanînincs minrlig az egész láta 
bomálylyal elfoglalva; innét a’ betegek a' hályog’ fel ’s alá 

`uszkálása közben izromonkint lzitni szoktak. Ezen hályeg 
is a' szemek'elörejárt megrúzat'ásaiböl veszi eredetét, és' 
a' 1епсвеш1ша1са’ szemszédrëszektôli elválása’ Едины 
zc'sében fejlik ki. 

370. §. A'merga ni-lenesehályog fölül szíirke-kékes, alul Sárgás homályt âépez; mert а’ meghemályosedott 
nlergngni-nedv felfelé, a’ nehezebb lencse рейд aláfelé 
"eszi права“. На pedîg a’ szem az ujjnl megdörzsöltetik, — 
a’ szl’n’ egyenetlensége azonnal eltůnik ‚ és csak egyedül 
а’ szürkekékes вып marad vissza. Ezen hályog à' 52616 
hártyához közel fekszik, a’ szivárványhártya’ mezgáse't 
hátrálja, 's'a’ látást а’ fénysejte'sre kerlátelja. Midön ezen 
hályeg a’ szemböl kivétetìk, többnyire а’ lencse’ kijöve 
telét több tejképl'i cseppek elözik meg, maga a’ lencse 
pedìg igen Машу-покой lenni. Kitetszik innét, hegy 
ezen hályegban a’ lencse’ еду része mindig feloldódzik ’s 
felyó alaket vesz fel. 

371. §. A' teljes, vagyis a' tok-mergagni-lencsehá 
lyog a’ lencserendszer’ minden részeiben fészkül; innét 
tériméje igen _nagy lévén, a’ szivńrványhártyával, melly. 
nek mozgékenyságát _tökéletesen elveszi , nemcsak érület 
ben vagyon, `de azt annyira elôre is nyomja, hegy annak 
mellsö fölülete ekkint feldemborulván, a' mellsô szem 
csarneket is kisebbé teszi. Színe а’ teljes há'lyegnak ré 
szint eziistfényů, részint шлюз basenló , vagy sárga-kékes. 
A’ látás elly nagy gátot szenved, hogy még a’ {Муза-1168 
Sem igen éle'nk minden betegeknél. › Y 

372. §, A’ hályog’ okvizsgálatában mind az elöké 
szítö,y mind а’ támasztó ekek’ mélytánylása szükse'ges. 
Azenban meg kell vallani, hegy ezen indítmányek’ egyike 
since eddig eléggé felvilxígosl'tva és kellôleg kìnyomezva. 
Mi а’ készséget illeti, ez igen széles kiterjedésů; mert 
nìncs az az életidö, az a’ nem, testalkotmány 1v'agyélet 
nem, melly ezen készsvégtôl szabad velna; ‘з, fa’jdalom, ki 
va'ltképen édes hazánk' keblében igen hatalmasan uralke 
dik. Ugy látszik, bogy a' fériiak, erösebb rostjaîk miatt, 
ezen betegségre hajlóbbak a’ nöknél; a’ haladt e’letidö is 
kedvez ezen betegségnek,'hihetöleg azért, hngy elcsüg 
gedve'n az öregekben az élettehetseg, és a’ visszapótlás’ 
felyama lankadván, az életmi’íves anyag’ feleldozäsa és 
helyreállr'ta'sa restebben megy végre. De vagyon a’ bá 
lyogra némelly embereknek örökletes kész‘ségök is ; mert 
a' mindennapi tapasztalás bizonyítja, hogy hol а’ szülôk 
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hályogban szenvedtek, ott ezen baj gyakran szülöttjeik 
nél is elöfordnl. Növeli a' készse'get az asszonyoknál а’ be 
köszöntö vénülés’ idöszaka (anni clymacterici). Ugyanezt 
teszik mind a' két nemnél az életmüse'g’ különbféle beteg 
ségei is, hová kiváltképen az idiilt váltólázak tartoznak , 
mellyek a' nedvkerengésben tetemes шагам okoznak, és 
megátalkodott nedvpangásokra nyújtanak alkalmat. De 
sok senyvek is ide járulnak, mellyek a' tengélet’ folyamá 
ban magoknak mély gyökereket verven, annak minden 
ml'iködéseit felforgatják ’s árte'kony hatalmukat 18163‘ 
lencso' rendszerére is kiárasztjzik. Innét van, hogy а’ 
hályog olly közönséges baj mindazoknál, kik görvély- , 
búja-, vagy köszvénykórban szenvednek (ШИН: ha ez 
utóbbi nyav'alya idült föfájással van párosulva ). 

373. §. A' hdlyog' tamasztó okaihoz a’ ,szemeknek 
akár sokáig tartó rángások, akár küleröszak által okozott 
rázatásai tartoznak , mellyek’ következésében a'lenosetok 
a’ szomsze’d részektôl elszakad; valamint a' lencsébe vagy 
ennek tokjába beható sebek is. Ide s_zámítatnak továbbaí 
a’ нашей’ tartós és tetemes eröltete’se npró fényes vagy 
nagyon kivilágolt tárgyak’szemlélete által; folylonos tüz 
körúl létel, а‘ szabad ё; alatti húzamos foglalatosko'dás, 
elörehajtott Юге! végzett munkák, sete't füstös és nedves 
lakhelyek, a' tetemes világosságnak gyakor és feltünô se 
tétségre változása, a' szemek‘ hirtelen meghl‘ítése , azokra 
ható csl'pös gözök; vagy ìllyen minöségli állományokkali 
gyakor élés, hová föleg a' fok- és vöröshagyma stb. tar 
'toznak; továbbá visszaélés a’ léles és kiváltképen a’ fa 
nyar borokkal. Innét van, hogy a’ hályog а’ boriszákok 
nak olly gyakor nyavalyája. 

374. §. Az elöszámlált „ищи okok a’ hályog’ ki 
fejlését kiilönbféleképen „мини. Mellyek а’ lencse’ 
szomszéd részekkelì rondes összefüggését'dulja'k fel, a’ 
lencserendszer' részeinek táplálódását gátolják; honnét 
azok’ homályosodása önkint következik. Mellyek akár 
a’ lencsén akár ennek tokján sebet едины‘, ezen részeket 
gyuladäsba hozzák , melly genyedésbe , megkeményedésbe 
vagy nyirk-kiizzadzísba végzôdvén , homályt hágy maga 
ntán. Hasonló gyuladást és következéseket hoznak elö 
mindazon támasztó okok , mellyek’ f6 mun‘kálata a’ szem 
ben nedvgyülemek’ és -_torulások' gerjesztésével küleke 
zik. A’ szemekre ható csn'pös gözök egyenest a' részek’ 
„душем támadják meg, mellyet felbontván homályt 
szülnek, ’s leginkább a’ Vmorggçagnimedvre külölik kárté~ 
kony befolyásukat. Ha рейд hasonló munkálatú állomá 
nyok az elsö utakba hozatnak, valamìnt több más ta'masztó 
okok vagy az elválasztást {ох-дат“: fel, vagy а’ felszivó 
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edényeket zsugeritják össze , és mind a’ kétféle móden a’ 
‚ je'glencsët átlátszóságábńl kivetkeztetik. Ugyau a’ feng, 

élet’ felyama’ felforgatása által, de esméretlen ekeknál 
fogva, nemzödik a’ hályeg a’ magzatban is, A’ beczös зай 
raz és a’ központi hályeg azen fajek, mellyek a’ esecse 
-xuôkkel leggyakrabban egyiittszületnek. 

375. §. A’ hályeg különbféle nézôpentekból osztatik 
fel. Azen felesztásokról, mellyek a' hályog’székbeli kü 
lönbségein alapulnak, és ezek' változatairól, má: föntebb 
ejtettiink szót. Itt a’ többi felesztásekról szólandunk, 
mellyeket tndni érdemes. Ezen felesztzísok pedig a’ há 
lyeg’ ‚ összeállásátńl, szinétöl', nagyságától, támadási 
„дамы, kifejlôdési готы és szövetkezéseitöl kölcsö- 
nöztetnek. Ha a’ hályeg' összeállására ford-itjuk íigyel 
nliinket, könnyen kitetszik, hegy vannak a’ hályegnak 
ellyan nemei, lmellyek mindenkor bizonyos összeállással 
birnak. Igy a’ tekhályog’ minden betegnél szivós, bár 
tyás; a’ morgagni-hályog pedig felyó összeállású. De a' 
lencsehálycg’ összeállása igen különbféle; mert ez lehet 
kemény, puha, kemény-puha, felyó és felyókemény'ösz 
szeállású. A’ kemény hályegban minden részek egymással 
erös összefiiggésben vannak, úgy, _hogy nehéz azekat; 
egymástól elválasztani.’l De még ezen keménységnek is 
különbözô fokai ‘читай: mert néha, a’ homályes lencse 
szinte csentkemánységgel bil', A’ keményebb hälyeget 
következó jelek esmértetik : a’ hályeg' szine ezen esetben 
barnább sárga, helyzete a’ szólöhártya'tól távol vagyon, 
a’ szivárványhártya tökéletes mozgékenysággal bir, а’ 
láuehetség kisebb mértékben van tompulva. A’ lenesehá. 
lyeg, melly az öregeknél fordul elö, többnyire keményebb 
összeálläsú szokott lenni. Azenkivül a’ beczös száraz , a’ 
hólyages , a' Aszelenienes és а’ kúpeszlepes hályeg is min, 
deniitt keméxkr összeállással bir. 376. 15. ’ puha hályegnál а’ lencse’ egész állomá 
nyában elly kicsiny a’ részek’ összeállása, hegy egymás 
tól könnyen elválasztathatnak. A’ puha hályogra követ 
kezö jelek mutatnak: a’ hemály vìlágos sziirkeés egyen 
letes szint mutat, a’ szivárványhártyáhez közel vagyen, 
’s ennek mezgását többé kevesebbé akudályozza , a’ látást 
töke'letesen elenyészteti , siii: a’ fénysejtés is kevesbbé élénk. 
Ezen'összeállása a’ hályegnak ritkábban és csak Íiatalabb 
egymiknél fordul elö. Sokkal gyakrabban tapasztaltatik 
a halyeg' puha-kemény “аду is darabos, sajt- vagy kecse 
nyan’emíí összeiillása, mellyben a’ lencse’ közepe merô és 
keme’nyl, környéke pedig mind a’ szélek mind a’ mellsô 
en_ h'atse ilölület fele' puha. A’ pulia-kemény összeállás a' 
kozepkeruak' legyakeribb` hályega, és abból esmértetik 
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meg, hogy szi'ne a’ homály’ közepe felé sárgäs, ‘аду leg 
alább töinöttebb , a’ környék fele' pedig világosnbb , sziir 
ke; a' hiílyog' közepétöl továbbá tölib sugárképi’i csi’kok, 
mint mindannyi repedések nyulongnnk a' lsze'lek felé, 
helyzete eiféle hályognak a’ szìvárványhártyától nem 
messze vagyon , ’s a’ látás fénysejtésre van korlátolva. 

377. 5, A’ folyó összeällási'i hályogban az egész 165 
lencse vagy “53- vagy genyképů nedvvé van olvadva. Az 
elöbbi esetben , melly jobbadiin cseesemóknél fordul elô, 
a' homály világos fehér, felhôs szi’nt mutat. Az utóbbi 
senyves egyiniknek tulajdona, és sárga genyhez hasonló 
szinéböl esine'rhetö. Mind a’ két rendi folyó hályog a’ 
szivárványhártyához közel vagyon iigy, hogy а’ sz6lö-' 
liártyával érintkezik, és a’ szivárványhártya' 1110236 
sát akadályozza. Ha a’ f6 elôre hajtatik, a' szivárviíny 
hártyát elôre dombori'tja; ha pedig a’ f6 ellcnkezö irány 
zatba helyeztetik, a’ homa'ly a’ sziviírványhártyiítól vala 
inennyìre eltávozik,’s közötte és a’ szölôhártya között tér 
tapasztaltatik. A' la'tás tôkéletesen hiányzik, _sôt a’fe'ny 
sejtés is kevessé élénk. -- На а’ lencse nein egészen 
hanem csak részintesen van folyó nedvvé “Жопа, а‘ há 
lyog' összeálla'sa folyó-keme'nynek inondatik. Ezen ösz 
Szeállás a’ iiiorgagni-lencsehiílyogban, és a' poshadt tok 
lencsehdlyogban tapasztaltatik, mellyek’ esme'rtetö jeleit 
föntebb adók eló. ' ' 

37S. 5. A’ hdlyog’ szinét tekintvén, az sziirkére, 
fehe'rre, gyöngyszi'ni’íre, sárgára stb. különböztetik. Leg.. 
e'rdekesebb ezen tekintetböl a’ fekete h_ályog, mellyet 
annyìval könnycbhen inornak lehetne tartani , hogy ezen 
hályog mellett a’ lata 15 többnyire mozgatlan szokott lenni. 
Ezen hályog a’ fénysngiirak’ keresztiilhatásának nem állja 
ege'szen iitját; de mégis a’ fénysugarak’ rendellenes meg 
törése miatt a’ látás tetemes zavart szenved, Kóresmérete 
azon alapul, hogy a’ latas tökéletesen nem hiányozik, 
és, kivált a’ inúlegesen kitdgi’tott láta megett, lépten 
barna-feketés homály ti'ínik a’ vizsgáló’ szemeibe. Meg 
erôsi'tetik a’ kóresméret meg azon föli'il abból is, hogy a’ 
világosság a’ нет’ fenekérôl nem verödik vissza, mint 
a’ lappangó mor’ esetében szokott. Ezen fényvìsszaverö 
de’s' hiányát Stevenson annyìra kórbélyegzönek tai-tja, 
hogy valahányszor a’ vizsgáló orvos önzíbriízatát a’ bán 
tódott szeintöl visszatiikrözve meg nein látja, véleinénye 
szerint inirdenkor felteheti, hogy ezen hályog’ neinével 
van dolga, ’s azért a’ nidtevéshez bizvást hozzá foghat. 

379. 5. A’ hályog’ különbféle nagyságára nézve nagyra 
és kicsinyre kíilönböztetik. A' hályog’ összeállása és nagy 
sága között szinte állandólag azon viszonyt tapasztaljuk, 
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hogy ez авт" tetemesebb, mennéll esekélyebb nmaz; és 
штата. Azonkl'vi'íl a’ hályog’ nagysa'gn а’ meghomä 
lyosodott re'szek‘ szzímától is függ; mert mennél több ré 
szek vannak egyszerre meghomályosodva, annál nagyobb 
a’ hälyog’ tériméje. Jóllehet pedig ezen állr'tás áta-lja'ban 
kétséget nem szenved, vannak mégis esetek, mellyek 
azon szabálytól kìvételt szenvednek. Igy néme‘llykor а.’ ` 
jéglencse eg'ymìs alkatäsa hozza magäval, hogy ámbár 
a’ hályog keme'ny összea'llású, mégìs ìszonyú nagysa'ggal 
bl'r; és (опыт, találtatnak puha ’s mégis kicsiny hályo 
gok. Továbbá a’ beczös száraz hályog, jóllehet mind a’ 
lencse mind a’ tok meg vannak homályosodva, mégìs 
mindenkor csak kîs térimével bl’r. 

380. §. Támadási módjától vagyis a’ meglepetéstöl 
а‘ hályog együttsziìlöttre (cat. connata), és szerzettre (cat. 
adquisita) osztatik. Amazt az ember magával hozza a' 
vila’gra; ez késôbben különbféle okok’ behatásńnál fogva 
ta’mad. A’ пеней hályog ismét hirtelen és lussu táma 
dásura különböztetik. A’ hirtelen támadäsú hályog nyil 
vános okok p. o. csl'pös gôzök, kül eröszak ‘аду szem 
gyuladás által hozatìk elö; a’ lassú támadású Рей; e'szre' 
vehetetleníil es lassankint , többnyire alattomos c's esmé 
rellen okokból veszi eredetét. Ve'gre van a’ hályognak a’ 
támada's’ módjára nézve még еду felosztása, mellynél 
fogva elsô- és másodrendire (cat. primaria et secundaria) 
különböztetik, Elsörendi hályognak вы nevezzük , melly 
elmellöztetése végett soha шёёР mütevés alá nem vettetett; 
másodrendinek pedìg a’ lencsererendszer akárminö homé 
lyát mondjuk, ha az a’ hályog’ miitétele után tapasztal 
tatik ’s a’ látást akadályozza, vagy épen elenyészteti. 

381. §. A’ kifejlés' мы: tekintvén, a’ hályog érett 
és éretlenre különböztetik. Erettnek mondat'ik, melly sem 
bel terjére, sem terñletére nézve nagyobbra nem növeked 
hetik, ha mìndja'rt a’ látát nem года is e] egészen , ’S a' 
látást csak tökéletlenül gátólja is. Innét kitetszik, hogy 
а’ hälyog’ érettse'ge nem függ annak bizonyos tömött 
sége’töl, melly annak kifejlési fokával nem a'll arány 
han; söt némelly hálypgok `soha sem jutnak az összeál 
lás' tetemesb fokära. Eretlennek pedif,r azon hályogot ne 
vezzük , melly még csak kifeilésében "agyon, és a’ homá 
lyosodás' legfôbb fokára, mellyet elérhet, nemjutott. A’ 
hályog’ megérése némellykor csak igen lassan történik 
meg , söt sokszor több esztendökig vagy az ввёл életben 
is szinte ugyanazon kifejlôde'sì fokon marad; másszor el 
lenben, kivált ha gyuladás ütödik hozzń, igen -hamm' 
cléri kifejlôdése’ legmagasabb fokát. 

382- §- Végre а‘ hályog’ szövetkeze'seìböl ama' ne 
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vezetes felosztás keletkezik, melly azt egyszerú're és szö 
veményesre kíilönözi. Egyszen’ínek mondatik a’ hályog, 
ha magánosan minden egyéb betegség nélkül fordul eló: 
mellyben мы: a’ leneserendszer részeiek homályától 
és a’ fénysugarak’ дамп átmenetelétöl függô tiineménye 
ken ШИН egyéb kórjelek nem tnpasztaltatnak. 826% 
lne'nyesnek pedig akkor neveztetìk а’ hzilyog, mikor va 
lamelly más szembetegséggel югу egyetemes nyavalyával 
van párosnlva. Innét kitetszik, hogy a' hxílyognak ke't 
rendi szöveményei leiletnek: helybeliek és közönségesek, 
mellyek alkotmányosoknak is (constitutionalis) neveztet 
nek. Ha а’ hályog mind szemhibával, mind az életml'í 
ség' valamelly nyavalyájával van kapcsolatban, a’ szö 
vemény összetettnek vagy tökéletesnek neveztetik. Akár 
mellyik rendiek legyenek továbba’ а’ hályog’ szöveményei, _ 
alkalmasan létalaposokra yé mellékesekre (complicationes 
essentiales et accidentales) különböztetnek. Amazok a.’ 
hályoggal vagy okbeli összefüggésben állanak, vagy leg 
alább annak gyógyl'tását módosítják; emezek pedig а’ 
hályoggal semmi különös viszonyban nincsenek. A’hely 
beli létalapos szöveményekhez tartoznak a’ következök, 
úgymint: a’ szaruhomályok, az elöheg (synechin anterior), 
a' szemvr'zkór (hydrophthalmus), a' szemsorv (atrophia 
bulbi), és kiìlönösen az érszem (cìrsophthalmìa); továbbá 
а’ hályog' összenövései a’ szölö- vagy üvegha'rtyával , az 
iiveghályog (glaucoma), szempuhaság (synchisis), a’ mor 
és kiìlönbféle szemgyuladäsok. A’ többi életmiség’ beteg 
ségeiböl a’ hályog’ létalapos szöveményeihez számítatnak: 
a’ görvély-, köszve'ny- és bujakór, avult fekélyek, rüh 
e's más börszenyek. Mindezen nyavalyäk’ kellö 1115111‘ 
ke'szc'sére leggon'dosabb vizsgálat kìvántatik,és közülök 
mindegyiket saját kórjelekbôl lehet megesmérni. De van 
nak elféle bajok között ollyanok is, mellyeket a’ ml'ítétel 
elött megesmérni lehetetlen; illyen p. o. а’ hályog’ бывше 
növése az üveghártyával, 

383. §. A’ hälyog’gyógyulásáról talän minden egyéb 
betegségek között a’ legbìzonytalanabb jóslntot lehet ala 
pi'tani. Mart ezen betegségben а’ müvészet’ teljes diadalma 
sebészi nnifogatoktól függ, mellynek kimenetele gyakran 
annyira megjátsza a' hályog’ gyógyulásáról alapított 168 
latot, hogy a’ hályog, melly legjobbnak tartatott, és leg 
többet igért,legnagyobb vigyázattal is ápoltatott, sokszor 
rosz kimenetelre fordul; midôn ellenben, hol nem is gon 
dolnók, sokszor minden reménységünk felett a' legsze 
rencsésebb kimenetellel lopetünk meg. Ennek ОМ: kü 
lönbféle környülményekben kell keresni ,« mellyek jósló 
tehetségünket fölülhaladják. Ugyanis elöször nem tudjuk, 
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ha a’ beteg csendesen Гоша-е а" mú’tétel alatt szemeìt 
tartanì; következôleg meg nem hatärozhatjuk, ha n’ m1i~ 
tételre szükséges můfegatek könnyen és а’ szem’ tetemesb 
sebesitései nélkiil végrehajtathatnak-e. Azenfölül a’beteg’ 
egymis sebhedékenysége miatt, mellynek fekát seha sein 
lehet bizenyosan meghatárezni, mindenkor lehet félnl, ne 
hegy elly lleves visszahata's kövesse a’ miitételt, hogy 
‘аду ennek годами: sikeretlenné недуг’, vagy még na 
gyobb károkat idézzen elö. Ide járul még az is , hogy a’ 
Iegszerenesésebben eszközlött mdte’tel után is s_zámos kiilsö 
és belsö befelyások bitangelhntják el n’ láttehetséget, 
mellyeket sekszer az erves sem elöre látni , sem kermá 
nyezni nem képes. Ide tarteznak sek helybeli és közön 
séges betegségek’ gyújtagai, mellyek az életml'iségben 
szunnyadezván, a' mú'tevés okezta izgatäs által lángra 
kpnak ’s n’ szemeken tetemes rendellenes vältezáseknt 
ejtenek. ' 

384. §. Jóllehet pedig a’ mú’tétel' szerenose's kimene 
telét imént emlitett okok miatt sehol sem lehet bizenye 
san meghatárezni;még is van a’ szerencsés kimenetelnek 
kisebb vagy nagyebb hihetösége. A’ hihetöség’ ezen kü 
Iönbféle Бока’ meghatárezására több ìnditmányek’ mél 
tánylása штык, mellyek egyátaljában részint a’ mii 
tevô orvest, részint a' hályegban szenvedö beteget', ré 
szint végre más környiilményeket illetnek. A' můtevó 
ervesra nézve, nagyebb hihetôséggel óhnjtett foganatet 
igérni nem lehet, hacsak az mind szükséges tudomá-f 
nyes esméretekkel, mind megkivántatett gyakorlati tu 
Iajdenekkal kellöleg felruházva nincsen. Mi a’ tudemá 
nyes esméreteket illeti, a’ miitevö a’ gyógytudományban 
nnnyira forgódott legyen, hogyla’ kóresméretet tökéletesen 
meghata'rozni, a’ szöveményeket pentosnn kifürkészni, 
a.’ щиты elôtt netalän sziikséges elökészitést eszközölni, 
’s végre a’ můtevés után minden elöfordulható bajokat 
ekirányosan orvesolni tudja. A’ gyakorlati tulajdenek, 
mellyek а’ szerencsés kimenetelt nagy mérte'khen hìhetôve' 
teszik, részint a' jótékony természet’ njändékai, részint 
a’gyakerkeda's’ és tapasztalds’ szùleményei. Ezekhez tar 
toznak: ba'tor sziv, bármi bal esetekre elkészült lélek, 
mellyek n’ mú'tétel alatt váratlan magokat elöadhatják, 
‘отбыл; éles láttehetség, sere'ny, a'llandó ’s seha nem 
reszketô kéz, az ujjak’ legnagyebb fergékenysága, mind 
a’ két kéz’ egyenlö készse'ge, és а’ hályog-mi'itétel’minden 
nemeiben egyenlö iigyesség. 

385. §. Midön a’ jó kimenetel’ hihetöségét мадам 
a’ ha’lyegban szenvedó betegtöl következtetjük, akker 
ennek ege’sz alkotmányát, a’ bántódott szem’ állapetját’S 
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végre inagiínak a’ liályognak minöségét kell tekintetbe 
venniink. Mi az egyetemes alkotina'nyt illeti, jó kiinene 
telt leliet nagyobb hihetöséggel reményleni, ha ollyan a' 
heteg mind testi mind lelki állapotjn, hogy seni a’ mú'» 
tétel’ nehézségeitöl , seni kelletinél hevesebb visszahatástól 
tartanunk ne kelljen. Legjobb betegek teha't e' 101111110! 
böl , kik egyébiránt nemesak ép testtel , de egészséges lé 
Iekkel is birnak, kik inentek lévén minden balionás elö. 
itéletektôl és heves indulatoktól, ’s kivált a’ félelemtöl 
és szorongiísoktól , az orvosban teljes hizodalmat helyez-- 
liek, ’s annak rendeleteit pontosan teljesi’teni készek. 
Jó kimenetelt igér azonföliil а’ sein nein vérteljes sem 
nem senyves kiileiiie'ny, az életindség’ mérsékes izgé 
konysága, és a’ bôrrendszer’ csekélyebb érzékenysége, 
Az életidöre nézve a’ haladt korú betegek legkedvezöbb 
jóslatot engednek; azonban a’ csecsemök is yakran a’ 
hályog-ini'íte'telt hevesebb visszahatás nélki'il kiálljiik. 

386. 5. A’ bántódott szemet tekintve'n, kedvezô e16 
remondást lehet alapi'tani, ha nemcsak a' szem de annak 
környékes részei is ollyan alaklatúak, hogy a' 101110101 
hez sziikséges fogások könnyen e's baj nélkül eszközöl 
tethetnek. Innét a’ szemek’ mérsékesen kiálló helyzete, 
’s a’ szeinhéjak’ tágabb rése а’ jóslatnak kedveznek. De 
a’ mi'itétel’ serény és könnyii végbevitelére még az is ineg 
kivántatik , hogy a’ beteg szemeit helytállólag és inozgat 
Ian tartani tudja; innét , ha a’ szemek nagyobb érzékeny. 
séggel birnak ----inire azok’ szíirke vagy kékszi'ni'í 521121: 
ványhzírtyája mntat--- a’ jóslat kevesbé kedvezékeny.Vé re a’ bántódott szem’ állapotjiíra nézve még inegkivántatigk, 
hogy az necsak minden egyéb nyavalyätól ment legyen, 
de még minden elôkelö készségtöl is szabad legyen,bizo- 
nyos betegségekre р, o. szeiiigyiíladásokra, - 

387. 5. Maga а’ hályog’ viszonya jó kiinenetelt igér, 
ha a' hályog egyszerii, és osnpa helybeli bajt képez, a' 
szölöhártyéhoz odanöve seh'ol sincsen , és sein gyanús szint 
nein mu‘tat, sem rendtulos nagysággal nein hir. Legna. 
gyobh hihetôse'ggel pedig azon hályog igér jó kiinenetelt, 
:nelly nyilvános ok nélkiil támadt, e's minden gyuladäs’ 
jele nélkül lassankint fejlett ki. Végre a' hályolg’ össze. 
állása is növeli a’ szerencsés kimenetel' hihetôségét, ha 
az egyéb indi'tmányokból javallt iniitétel’ nemével nein 
ellenkezik. 

388. 5. Ve’gre ha a’ többi környülményeket veszsziik 
tekintetbe, kedvezö jóslatot alapi'thatunk, hol a’ nyava. 
lya'k’ járványos bélyege jóindulatú, hevesebb gyuladá 
soknak nein kedvez, hol a’ köri'ilállók ’s ii'polók a' beteg 
nek jól gondját viselik, ha a’ házi körülinényeky a’ szük 
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séges gyógyeszközök‘ megszerzését megengedìk , és ninos 
semmi, mi а’ test’ yvagy lélek’ csendességét megzavar 
hatná. 

389. §. На a’jóslat’ minden fò’ntebb említett indítmá 
nyai a’ kimenetelre nézve kedvezékenyek, ezt a’ legna 
gyobb hihetöséggel lehet reményleni. De azért meg kell 
azt is jegyezni , hogy n’ szerencsésen kiíitö orveslás sem 
felel mcg egyenlöleg mindenütt a’ värakozásnak. Legjobb 
látást nyernek a’ hályeg' szerencsés lm’ítétele után azok, 
kik ann'akelötte rövidlätäsuak voltak; mert elmellöztet 
vén 111111‘ 111051 a' jéglencse , a’ fénysugarak kisebb mérték 
ben töretnek meg; inne't n' látás élesedik. Ellenkezöleg 
van a’ deleg a’ messzelátóknál; mert ezeknél elmezdi'tat 
vzín a’ lencse, а’ fönt emll'tett oknn'l fegva méginkább el 
esiigged. Az öregek is csak tökéletlem'íl’nyerik vissza 
látásukat; mert mint Celsus mondja, az öregek új hiba 
nélkül is tompa látással birnak. Legtöbb betegeknek, 
kik а’ hályeg’ kifejlése elött rendes láttehettséggel bir 
tak, a' hályog’ elmozdr'tása után az apróbb tárglyak’vilá- И gos láta'sára demború szemüvegek szükségesek. nne't van, 
hogy a’ betegek a' mütétel’ kimenetével nem mindig van 
nak tökéletesen megele'gedve, ha mindjárt az föltételesen 
legszerencse'sebben ütött is ki. ‘ 

390. §. Midôn az elôherdett indl’tmányok közül еду 
vagy többek a’ ml'íte'tel' szerencsés kimenetelével ellen 
keznek, a’ jóslatot annál mostehábbnak kell hata'rezni, 
menne'l inkäbb le’talaposek az ellehes indl'tmányek. lnnét 

-tehát kiesiny ott a‘ látás helyreállításáról a' reme'nység, 
hol a’ hályogban szenvedö beleg а’ bör’ különös gyengéd 
sége és érzékenysége miatt erbánczra , hul'utra `vagy csúzra 
nagyon hajlandó, ha. a’ vérteljes külemény miatt gyaker 
gyuladós betegségeknek van alávetve , ha testalkotmánya 
resz, ha válamelly sulyes nyavalyából, nem rég 1111111 

‹ dott fel, ha a’ hályeg’ nemzésére valamelly egyetemes 
kórszúny nyújtett készséget. Kétes а’ jóslat akker is , 
midön a’ szemek’ alaklata a’ Arendes nyomdától tetemesen 
eltávozik, vagy azok módnëlkül. mozgékonyok, midôn a’ 
hályegon kivül а’ 52еп1Ьеп még más betegse'g is tanyázik, 
p. o. beszegély, idült gyuladás stb. Végre méltán sze 
rencsétlen kimeneteltöl lehet tartanì akker is, midön a’ 
hályeg tetemes kül erôszak vagy heves gyuladás által 110 
zatett elö, midôn a’ szölöhártyával nagy kiterjedésben 
összenött, vagy midön а’ hályog talán a’ másik szemen 
más tapasztalt és ügyes ervos által szerencsétlen Ште 
11е1е11е1 orveseltatott. 

391. §.'Legszemerúbb a’ hályeg’ jóslata akker, mi 
dön а’ hályeg a’ szivárványha'rtyával olly рагу kiterje 
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désben van ò‘sszenöve, hogy elmelló'zése lehetetlen , vagy 
midön а’ látás valami más gyógyíthatatlan hiba Щи‘! el 
van törülve :így haa’ hályog morraLüveghälyoggal (glau 
coma), szemvlzkórral, vagy érszemmel (cirsophthalmia) 
st. e. van szövemén ben. Mert а’ környú'lmények' illy 
állodalmában nemcsa sikeretlen a' hályog’ mr'ítétele, de 
sokszor sulyos gyúladást is támaszt, mellynek követke 
zése'ben a' beálló genyedésnél fogva az ege'sz szemteke 
kegyetlen fájdalmak közt elemésztethetik. Ugyanez 161‘ 
ténhetnék akkor is, 'ha valaki a"hályog’ шагает vala 
lamelly szemgyuladás’ folyamata alatt vinné véghez; ho 
lott ат sokszor késôbben, a’ szemgyuladás’ elenyészte 
után szerencsés kimenetellel lehetne eszközölni. 

392. §. Mi a’ hályog’ gyógyítását illetì, azt akkint 
nem lehet eszközleni, hogy a’ lencserendszer’ meghomá 
lyosult részei elöbbi átlátszékonyságukat visszanyerjék. 
Találkoztak ugyan orvosok ШИН: régebb idôkben, kik 
a’ hályogot szétoszlatni iparkodtak , és e' czélra a’ дуб 
„шт (di it. purp.), а’ nadragulyxít (belladonna), leány 
kökörcsint pnlsatilla nigricans), boroszlányhéjat (cert. 
mezerei), borostyánymegy-vizet (aq. lauroc.), a’ higany’ 
es dárdany’ készítményeit, a’ százlábú bogarakat, а’ ber 
ze'czl és galvan-eröt st. effe'léket aja'nlották. De ezen pró 
batételek mindenkor siker nélkül maradtak, és csak azon 
еду esetben gátoljäk néha az emll'tett gyógyszerek a’ há 
lyog’ további kifejle'sét, midön a’ hályog valamelly es 
mért egyetemes kórsziíny által feltételeztetik, és a’ ki 
fejlés’ nagyobb fokára még nem jutott, de meggyógyl' 
tani még ìllyen környülmények közt is a’ hályogot csak 
a’ legritkább 'esetekben képesek. Minden érett hályog' 
gyógyl'tásában гена: а’ sebészi шагает“, mint egye 
dülös menedékhez szükség folyamodni, és minden egyéb 
gyógyszereket, mint fölöslegeseket vagy épen Iártalmnlso 
kat félretenni. Igy javallja a’ szükség és tapasztalás. Az 
éretlen hályogban pedig а‘ tetemes domborúsággal ellá 
tott szemiivegek egy ideig hasznos szolgálatot szoktak 
tenni. ‚ — ` ' 

393. §. De hogy а’ hályog’ ama’ fenséges mú’te'telét 
annál szerencsésebben eszközölni lehessen, az elött még 
sok elörendeletek kivántatnak, lnellyeket, mìnthogy úgy 
szólván közösök ’s а’ hályog' minden ml'r'tételére alkal 
maztathatók, elég legyen csak itten.egyszer említenünk. 
Mindenek elött pedig a’ ml'ítétel elôtti készületröl illik 
szót ejtenünk, melly так régibb idökben igen nagy 
divatban volt. Ezen elökészi'tést sokan sokfélekép intéz 
ték, jobbára még is e’ végre e'rvágások, hashajtó gyógy 
выпей, köpölyök, nadályok, holyaghuzók, böjtölések, 
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savó , és fris fiìvek’ nedvei rendeltettek. Gyógyczélja mind 
ezen rendeleteknek az vala, hogy általek a’ test jól ещё 
szitetvén, a’ mi'itevés’ hatása't könnyebben kiállhassa, és 
a’ szemgynladás, mint a’ mi'ítétel’ legellenesb kôvetkezelme, 
annál biztesabban elforditassék. De minthegy ezen ké 
sziiletek az életmiiségre gyengitô befelyást külölnek, ’s 
az ösztöniránti fegékenyságot egyszer'smind öregbitik: 
könnyen kivila’glik, hogy azen félelmes következést , t. i. 
a’ szemgyúladást, nem hogy elferditanák, hanem inkább 
elôidézik. Ez az oka , hogy efféle elôkésziiletek ma már 
a’ szokásból kihaltak, e's csak a’ franczia orvosoknál vannak 
me'g némi divatban. 

394. §. Jóllehet pedig а’ mendottak átaljában véve 
kétséget nem szenvednek, vannak még is egyes esetek, 
mellyekben a’ beteget a’ ml'ítételre elökésziteni szükséges. 
Igy, kik valamelly egyetemes kórsziinyban szenvednek, 
ezeknél a’ mi'ítétel elött czéliränyes szerek szükségesek а’ 
kórszúny’ legyözésére vagy javita'sára, kiilönben a’ mi'í 
tételhöz biztesnn hozzáfogni nem lehet. Továbbá, пойти, 
kik valamelly snlyos nyavalyából lábadeznak, elöbb a’ 
Iábadás’ idöszakát czélirxínyes életkermánynyal e's erösitö 

` gyógyszerekkel kellöleg ápelni kell, és csak azután fogni 
a’ "нищеты, тЩёЗп az egészség tökéletesen helyreálli 
щит. Egészséges és virgencz egymiknél semmi elöké 
szités sem szükséges; csak arra kell vigyäzni, hogy n’ 
beteg egynehány nap n’ mu"tétel elôtt gyomrát étkekkel; 
vagy léles italekkal meg ne terhelje, magät meghütésnek 
vagy más ártalmas befolyasoknak ki ne tegye. Azek, kik 
székrekedésben szenvednek, a’ mu”te'tel elött alvizeket va y 
lobellenes hashajtókat vegyenek. A’ hószámban tisztn ó4 
nôknél а’ mu’tételt el kell halasztani, még annak idököre 
el nem végzôdik. A’ féle’nk betegeket nyájns beszédekkel 
báteritani, és a' szerencsés kimenetel’ reményével Ielke- . 
siteni kell. Azonfölül pedig eiféle betegeknek, ha nem 
vérteljesek, а’ módnélkül érzékeny idegek' Iecsendesité 
sére, czélirányesan egynekány csepp mákenyfestvény 
adathatik. Hogy pedig a’ „нашем annál könnyebben és 
bátrabban állják ki a’ betegek, azt scha sem kell igen 
seká elhalasztani. Ezen ekból némelly ervosek a’ I_nütevés’ 
„арт és góra’ját a’ betegnek шагаю sem adják; hanem 
véletlen megjelennek ’s a’ mi’itevéstmegteszìk. De sok be 
tegek , midön ekkint a’ miitétellel váratlan meglepetnek , 
hirtelen igen nagy ijedést szenvednek, - 

395. §. Mi az év’ azen шайб‘: illeti, melly a’ mu’tétel’ 
végbevitelére legalkalmasabb, regenten a’ tavaszt javal 
так. De minthogy tavaszszal , valamint dszszel is az idô 
legtöbb viszentagságoknak van alávetve, ezen e'vszakek 
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sok betegekre nézve, ими kik „акту“ hnrutban vagy 
eziizban szenvednek, kevesbbé kedvezékenyek, mint a' 
nyär‘ közepe vagy a’ tél’ keniény hidege. Egye'biränt 
egészsé‘ges emberekben, kik egyszeri'i hiílyogban szenved 
nek, a’ мамы az év’ minden szakában szerencsés kime 
netellel végeztethetik: lmindnzáltal még ekkor is шай 
csosb a’ inůteve'shez valainell tiszta na ot és szé idötA y P P 
“давший, mint azt esös és szeles idöben vagy közelgô 
égiháboriíkor véghez vinni. A’ kövér e ymikre nézve leg alkalmasabb a' müteve'sre а’ teli évszaî; inert ezek пуб 
ron a’hévség' alkalmatlansága miatt nyughatatlanok szok 
tak lenni, ’s az ágy’ inelegét nehezen szenvedik. Ha va 
lamelly ja'rvány uralkodik, ’s Щит ha szenigyalada'sok 
járványosan ‚тыкать, tana'csos a’ im'ítevést elhala/sz 
tanilënind addig, még ezen járványos kórbe'lyeg el nein ti'ini . 

396. 5. Valjon ha mind a’ két szem hälyogos, ta 
náesos-e a’ ini’ítételt mind a’ két szemen egyszerre meg 
tenni@ E' kérdést némelly orvosok igenlik, mások ellen 
zik. Midön a’ beteg maga iigy kìvánja, hogy a' inú'tevés 
mind a’ két szemen egyszerre vitessék végbe, ’s han’ 
hályog egyszer’sinind tökéletesen meg van érve inind a’ 
két szemen, és legnagycbb hihetöséggel szerencsés kime 
netelt lehet reményleni: a’ beteg’ kivánsńgának eleget 
lehet tenni. De legtöbb esetekben tanácsosabb elöbb’csak 
'az egyik szemen vegezni a’ miiteve'st, és niidön ez egy 
nehány he't mulva felgyógyult, Iogni a’ inásik hályog’ 
mi'itételéhez. Mert elöször hizonyos az, hogy az életml'í.. 
ségben annál hevesebb visszahatás hozatik elô, mennél 
több részek sértetnek meg egyszerre; innét tehát a’ gyu 
ladástól mindig jobban lehet tartani, midön mind a' két 
szemen egyszerre tétetik meg a’ mú'tevés, mint midön 
csak az egyik нет sebesi'tetik meg. Azntán megtörtén 
hetik, hogy valamelly beteges gyújta , melly az élet 
mi'iségben lappangott, a’ miitevés álta lángba kapván, 
nyilvános betegséggé va’lik;vagy, hogy valamelly mostoha 
környi'ilmények a' мамы‘ fognnatát hiuvá teszik. Мёд‘ 
ha illyenkor a’ mi'i'te’tel csak az egyik szemen vitetett 
végbe, а’ niásik’ ml'itétele elôttaz egyeteines >kórsziinyt 
czélirányos szerekkel meg lehet gyógyi'tani, és hasonló 
mostoha befolyásoknak kellöleg elejét venni. 

397. 5. Midön a’ hályog’ inú’tétele az egyik szemen 
intéztetik, sokszor igen sokat könnyi't az orvos a’mi'íté 
telen, ha a’ ma'sik нет Valamelly szeniköténynyel befö 
detik; inert ekkint az izgatiís és nynghatatlanság sok 
szor teteniesen ine'rséklödik, annyìra, hogy a’ szein 
teke’ minden inozgásai‘A és forgatásai inegsziinnek, ’s a’ 
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munkatétel nagy nehézségek nélkül végre hajtathatik. De 
azt is bizonyítja a’ tapasztalás , hogy némelly betegeknél 
ellenkezőleg csendesebben marad a’ hályogos szem, ha 
amaz is nyitva tartatik és egy bizonyos tárgyra függesz 
tetik, kivált ha ezen még lát a’ beteg. Mi jobb tehát, a’ 
másik szemet lekötni-e, vagy inkább nyitva tartani, azt 
az orvos csak a’ míítétel alatt határozhatja meg. Minden 
esetre pedig tanácsos a' beteg” szemét a’ míítétel előtt az 
eszköz” hátával vagy tompa felével egykevessé megérin 
teni; mert így а’ szem az eszközhöz szinte hozzá szokik, 
és a’ míítevést csendesebben szenvedi. v 

398. §. Minő helyzetet kelljen a’ betegnek adni a' 
míitétel alatt, különbféle orvosok külőnbféleke'p véleked 
nek. Némellyek a’ beteget az ágyba vizirányos fekvésbe 
helyezik, mások az álló, de legtöbben nz ülő helyzetet 
ajánlják , mint a’ míítevésre legalkalmasabbat. Magok az 
orvosok is különbféle helyzetben végzik a’ mú'tételt. So 
kan állva, de többen ülve munkálódnak. Kik ülve inté 
zik a'műtételt, azok la’ beteget magokkal szemközt és 
egykevessé'alacsonyabb helyre ültetik. Mert ha az orvos 
valamennyire magasabban vagyon , nemcsak szabadabban 
vezetheti karjait , de fölülről lenézvén, a’ beteg' szemé 
ben mindent világosabban és pontosabban ki is vehet. 
Akárminő legyen továbbá az orvos” és beteg” helyzete, а‘ 
mûtétel mindenkor világos szobában, ’s az ablakhoz kö 
zel intéztessék úgy, hogy a’ világosság a' szemre rézsút 
szolgáljon. Ha a’ szobának egynél több ablakai vannak, 
az egyen kívül, mellynél а’ műtétel végeztetik , mind kár 
pitokkal bevonassanak, hogy a’ több oldalról szolgáló vi 
lúgosság a” műtevőnek zavart ne okozzon. 

399. §. Hogy a’ mu”tevô munkáját kellőleg végez 
hesse, segédre is van szüksége. Igaz ugyan, hogy melly 
orvos magának hosszas gyakorkodás által már nagyobb 
ügyességet szerzett, a’ műtételt segéd nélkül is véghez 
viheti: de ennek segítségével még is bátorságosabb min 
denkor a' műtétel; azért csak a' szükség” esetében kell a’ 
műtevéshez segéd nélkül fogni. Kettős pedig a' műtevő' 
segédének tiszte: előszört. i. a’ beteg” fejét erősen tar 
tani, ’s másodszor a' felső szemhéjat czélirányosan fele~ 
melnie kell. A’ segéd tehát a’ beteg” háta megé álljon , 
’s egyik kezét а’ beteg” állára alkalmazván, annak fejét 
jól melléhez szorítsa ’s így merően tartsa; a’ másik te 
nyerét a’ beteg’ homlokára tegye, és a’ mutató és közép 
ujjával a' felső szemhéjat gyengéden emelje fel, úgy , hogy 
az említett ujjak a’ felső szemhéj' szélén feküdjenek ugyan , 
de hegyeik ezen túl valamennyire а’ szemteke felé beáll 
janak. Midőn a’ jobb szemen tétetik a’ műtétel, a’ segéd 
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bal kezét alkalmazza а’ beleg’ állära , a' jobbal pedig a’ 
„Шьем emeli fel; ha ellenben a’ rnůtevés a’ bal szemen 
intéztetik, n’beteg’ állára jobb kezét, а’ szemhéjra pedig- 
bal keze’ ujjait alkalmazza. Ha a’ szemhéjak’ rése igen 
kicsiny, vagy а’ szem nagyon mélyen fékszik a’ szemgö 
dörben, ujjakkal nehéz a’ szemhéjat felemelni; illyenkor 
мы Pellier’ сайт: szálból ke'szl'tett szemhéjtartóját 52111: 
séges alkalmazni. - 

400. §. Az a'lsó szemhéjat maga a’můtevö távoztatja 
el, és pedig a’ jobb szemen jobb kezével, a’ balon pedig 
a’ hallal, úgy, hogy többì ujjait behajtván, a’ mutató és 
közép “Лаб: pedig az alsó szemhéjra alkalmazván , ezt azon 
lag nyomja le , hogy az ujjak’ hegyei valamennyire a’ szem 
teke felé az alsó szemhéj'szélnél belebb álljanak. A’ be 
álló ujjak' hegyei mind a’ ml'ítevö’, mind a’ segéd' részé 
rôl oda ezéloznak, hogy a’ szemteke а’ munkatétel alatt 
egyenest e'löre irányozott helyzetben maradni ke'nytelenl' 
tessék. Mert akármerre forduljon az eszközt kikerfilni tö 
Irekvô szemteke ‚’ lnindenkor valamellyik uj’ hegyébe meg 
ütödvén, régi helyére visszaretten. De ezen bána'smód 
«csak azon szelneknél eszközölhetö, mellyek mérse'kesen 
kinülô helyezetl'íek; mélyen fekvö szemeket az ujjhegyek 
kel ekkint nem lehet kormänyozni. Illyen környülmények 
közt a’ szemteke’ megállapl'tására különbféle eszközök, 
millyen a’ Pamart’ дай-дача (hasta Pamartii) 'és az úgy ne 
тети szemrekesz (specula oculi), gondoltattak ki: de 
minthogy minden efféle eszközök а’ szemtekén nyomást 
vagy épen sértést okoznhk , jobb a’ ml'íte’telt azok nélkül 
végbevinni. ‘ 

401. §. A’ hályog’ ml'ítételének az а’ czélzata, hogy 
Aa’ hátsó szemcsarnokban helyezett homály elmozdi’tasse’k, 
’s így az akadály eltävoztatván, а’ fénysugaraknak az ideg 
reczéhez elfogott ‘щей felszabadítassék. A’mód pedig, 
melly által e’ czélhoz juthatunk , háromféle: a’ hályog t. i. 
a’ szemböl egészen kìküszöböltetik, vagy a’ szemben ha 
gyatik ugyan, de helyzete úgy megvältoztatik, hogy a’ 
látásnak gátot ne okozhasson; vagy pedig a’ hályog a' 
.szemben feldarabo'ltatik, ’s a’ felszivás’ folyamára bl'zatik. 
Innét a’ hályog’ mütétele három f6 nemekre oszlik: az 
elsö hályog-kivételnek (extractie cataractae), a’ második 
hályog-lenyonlzisnak (depressie cataractae) tágasb értelem 
ben, а’ harmadik hályog-feldarabolzísnak (concisìo catara 
ctae) neveztetik. A’ hályog-kivételt, mint sajátságos ml'íté 
tel' nemét , legelöször Daviel Jakab hozta gyakorlatba 1745~ 
esztendöben. A’ hályog-lenyomás legrégibb neme а’ há 
lyog-mú'tételnek, ’s 'már Celsustól iratott le. A’ harma 
dik mlitevés nemének Buchhorn a’ винте, ki azt 1810. 
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szem-metsze's’ (keratenixis) nevezete alatt becsátetta közre. ' 
A’ hályeg-mú'tétel’ mind a’ három nemei különbféle "11140ч 
si'tásokat esmérnek el, ’s az mindnyajeknak köztulajde 
nuk, hogy mind a’ szaru- mind a’ tülkhártyán intéztet 
hetnek. ' 

402. §. A’ hályog’ kivétele a’ szarnha’rtyán 111111116‘; 
inka'bb gyakoroltatik, és harem szakra osztatatik. Az 
elsöben'a’ szaruhártyán félheldképü metszés intéztetik, a’ 
másodikban а’ lencsetek bemetszetik és összeszaggattatik, 
a’ harmadikban maga a’ hályeg kivétetik. Az eszközök , 
mellyek ezen munkatételekre közönségesen kivántatnnk , 
imigy következnek: a’ hályegkés (culter cataractarius), 
a’ hályog-gerely (lancea cataractaria), és a’ Daviel’ kamila 
(cochleare Davielis). De minthegy sekszor а’ mi'itevés 
alatt különös módesitások ötlenek elö', mellyek tulajden 
eszközöket kivánnak, a’ mondottaken kivl'íl a’ mi'ite’telre 
még a’ következöket is el kell késziteni , úgymint: .Daviel’ 
mind a’ két ellóját, n’ kisebb herget (hamulus minerìi, a’ kajmacsos hályogtôt (acus cataractaria uncinata), a’ es 
keny. szárú csipeszt (velsella cruribus tenuibus instrncta), 
és a’ lapátkát (spatula). Azenföliil , hogy a’ mú'tétel után 

` a’ kötözés késedelinet ne szenvedjen, a’ szerszámbeli ké 
sziilethez kötözésre szelgáló eszközöket is kell adni. E’ 
végre tehát egynehány keskeny, ángel tapaszból metszett 
esikek; egy szemkötény, vagy is egy nagyebb kétszeri'íen 
összehajtett va'szen-darab, Aés egy keskenyebb hemlek 
kötö is szükségesek. 

.403. §. A’ hályeg-kivétel’ elsö szaka, vagy is a’ sza 
ruhártya’félheldmetszése a’ hälyegkés’ segedelmével vite 
tik végbe, mellyet mint szinte minden szeme’szi eszkö 
zöket ńgy kell fogni, mint az irótellat szekás. Midön a’ 
'ebb szemen intéztetik а’ mú'te'tel," a’ hályogkést a’ bal 
ézbekell venni; és forditva. Minthogy pedig a’ паш 

hártya’ félholdmetszése a’ hályeg-kivétel’ legnehezebb 65 
legfentesabb re'szét képzi , a’ ml'ítevô minden igyekezetét 
arra ferditsa, hogy a’ metszés mind nagysagára, mind 
alakára nézve helyes 65 törvényszeres legyen. Nagysá-‘ 
gára nézve иду 1ееп‹1 törvényszeres a’ metszés , ha épen' 
fele válasz'talett el a’ szaruhártyának; hogy pedigy alaka 
is rendes legyen, szükség, hogy a’ metszés’ szélei egyen 
letesek és si’mák legyenek ’sl sehel szegletességet ne mix-_ 
tassanak. Mi a’ metszés’ irányzatát illeti, az különbféle 
lehet. Töhbnyire lefelé intéztetik a’ félheldmetszés,úgy, 
hogy a’ szaruhártya’ alsó fele választasse'k el; de vannak, 
kik annak kiilsô, és kivált kik annak felsö felén teszik 
meg ezen metszést. Elt'iadván, mikint kell a’ szaruhár 
tya’ félheldmetszését aláfelé véghezvinni,_ könnyü lesz 
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kinyomozni azon szabályokat is , mellyek szerint a’ met 
szés a’ többi emli'tett iri-ínyzatokhan is intéztethetik. A' 
félholdinetszés isme't alkalmasan négy szakokra osztatik 
fel: nz elsöben a’ kés a’ szarulemezeken által a’ mellsö 
csarnokba vezettetik; a’ inásodikban “Наташи irányzat 
tal a’ csarnok’ ellenkezô oldaláig mozdi'tatìk; a’ harmadik 
ban a’ szaruhártyából ismét kisznratik, egysze’smild 
ezen' hártya egész a’ legalsó részéig átmetszetik; a’ negye 
dikben a’ inetszés egészen bevégeztetik. 

404. 5. Ezen most leirt szakok szei'int мы‘: a’-sza- 
rnhártya’ félholdmetszése következô módon eszközöltetik: 
minekutána a’ hályogkéssel fölfegyverzett ke'z a’ szemhez 
vitetett, ’s, hogy ingatlan támaszt nyerjen , a’ kisujjnál 
fogva az ai'czcsontra „еде-жест, а’ kés lefelé fordi'tott 
éllel, és a’ szaruhártyához fi'iggôlegesen irányzott hegygyel, 
a’ kiilsö szeinszegletben a’ szarnhártyába beszuratik, úgy, 
hogy a’ szurás’ pontja a’ szemteke’ hariíiitos metszésébe 
essék , és a’ ti'ilkhártyától fél vagy egész vonalnyira le 
gyen. Midön ekkint a’ szaruhártya keresztül szuratik, és 
a’ kés a’ niellsô szemcsarnokba hat, a’ ini'i'tevô kezét na 
gyon inérsékelje, nehogy a’ szivárvänyhiírtyát is megsértse. 
Hogy pedig a’ kés’ hegye valósággal a’ mellsô szeincsar 
nokba behátott, azt az orvos részint abból veheti észre, 
hogy késével többé nein e'rez ellenállást, részint pedig 
abból, hogy a’kés’ hegye fényesse’gét ismét visszanyerte. 
Mihe‘lyt tehát a’ ini'ítevö erröl meggyözödött, a’ kés’ irány 
zatát (melly addig, hogy a’ kés’ а’ szaruhártya’ minden 
lemezeit azonnal átaljárja , fiiggöleges vala) azonnal akkint 
változtatja, hogy a’ kés’ lapja a’ szivárványhártyával pár 
huzamba jöjön. Az eszköz nyelét мы: az elsô szak’ vé 
gezetével valainennyire n’ halánték felé kell igazi'tani 
annyira, hogy annak lapja az elöbb emli'tett iriínyzatba 
jöjön. A’ hiílyogkés aztán a’ csarnok’ közepén a’szivár 
ván‘yhártya és a’ láta elôtt a’ belsô szeinszeglet felé egész 
a’ szaruhártya’ ellenkezô oldaláig vezettetik. Midön ek 
kint а’ kés lassankint tovább mozdi'tatik, a’ szemteke 
többnyire észrevehetetlenül fel- és befelé fordiil; nehogy 
мы a’ kes' hegye kelletinél alább szurassék ki a’ mellsô 
esarnokból., annak nyelét az emli'tett munkate'tel közben 
mindig egykevessé alább és alább kell tartani, hogy i’gy 
hegye kellô helyre juthasson. A’ kés’ élét pedig ezen mun 
katetel alatt sein elöre sein hátra fordi’tani nein szabad; inert 
kiilönben a’ vi'znedv nemcsak idönek elötte kifolyik; de 
a’ szaruhärtya’ metsz‘ése is az elsö esetben kelletìnél ki 
sebb leend, az ntóbbìban pedig а’ szivá'rva’nyhártya is 
inegsebesi'tetik. .5 

405. 5. Minekntána а‘ kés’ hegye а’ szaruhártya’ 
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belsö oldaláìg vezettetett, ат а’ szaruhärtyäból hasonló 
helyen kell ki‘bocsátani„mìnt а’ külsö szemszegletnél be 
szuratott. Ha tehát, а’ kés а’ vìzìrányos vonalon ШИН‘ 
emelkedett volna, alt, nyelét egykevessé emelvén, kel- 
löleg le -kellene (nyomni. Mìhelyt а’ kés’ hegye а’ szaru 
härtyából elöbukik, a’ ke'st azonnal toväbb és tovább kell 
mozdl'tani, ’s a’ szaruhártyának mindig nagyobb és na 

.gyobb részét átmetszeni, ml’g csak a’ kés’ éle a’ шаш 
hártya’ legalsó részéig nem jutott. Midön a’ kés ekkint 
tova'bb mozdn'tatìk, vigyázni kell, hogy annak hegye a’ 
felsö szemhéj’ széle't, а’ könyhu'scsát, ‘аду az оп” gyö 
kel-ét meg ne sértse; тег: ha ill'yes valami törté'nik, a’ 
beteg nyughatatlanabb szokott lenni. Elfordítathatnak 
рейд hasonló sértések legbizlosabban , ha а’ ke's" nyele 
folyvást a’ halánték és alá felé igazítatik. Azonkx'vííl а"; 
liés’ lapját ezen munkatétel alatt isgmindenkor függöleges 
ìrányzatban kell ‘акций, nehogy a’vl'znedv korán kìfoly 
ván, a’ metszés módnélkül kìcsinyre essék ki, vagy a’ 
szìvárva’nyhártya megsértessék.. -- Mìdön végre csak а" 
szaruhxírtya legalsó része van lla'tra az átmetszésre , a’ mun 
katételnek egy kevés szünetet kell közbevetni, hogy а" 
szemteke’ izmai lecsendesedjenek; тег: ezek’ müvelete 
ezen pillanntban olly heves szokott lenni , hogy ha a’ mx'í 
tevö a’ most említett szabályra nem ägyel ,l a’ hályog a1.. 
íivegtest’ еду részével szinte eröszakòsan kilöveltetik. 
Hogy pedig az izmok ezen eröszakas visszahata'sa annál 
inka'bb mérsékeltessék ‚ а’ segéd , mihelyt a’ szaruhártya’ 
nagyobb része átmetszetett, a’ felsô szemhéjat azonnal 
vigyázv‘a eressze le. Ha a’ metszés’ végsö pontján a’ sza-- 
ruhärtya’ köthártyájät gindársága miatt átmetszenì késsel 
nem lehetne , azt Daviel’ ollójával kellene átvágnì. 

406. §. Eloldván ekkint a’szaruha'rtya’legalsó részét 
is, ’s igy a’ félholdmetszést bevégezvén, a’ hetegnek 
egy pál- idöperczekig nyugalmat kell шведы, azután ре 
dig а’ hályog-kìvétel’másodìk részéhez ‚ r. i. а’ lencsetok’ 
bemetszéséhez és elszaggatäsa'hoz fogni. E’ ìnunkatélel 
hajdanában Lafaye’ homálymetszöjével (cystotomus La 
fçyeanus) végeztetett; :ya közönségesen “аду egyenes 
hályogtövel, vagy hályoggerelylyel eszközöltetik. Minek 
elötte az eszköz а’ szemre alkalmaztatnék, а’ szemhéjakat 
egymástól ismét el kell ta'voztatni; de most» а’ segéd ezt 
csak a’ mutató újjával eszközli, pedig a’ legnagyobb й 
gya'zattal , nehogy a’ szemtekére valami módon nyomást 
külöljön. Maga а’ ml'ítevö is csak а’ mutató идёт! huzza 
le as alsó szemhéjat, nlellyet egyszer’smind enyhén a’ 
szemtekéhez nyom , hog-y a’ szaruhártya’ sebe egy kevessé 

_ kinyilje'k. Ekkor'nìásik kezével az eszközt а’ nyila'som 
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legnlól а’ szaruha'rtya és szivárványhártya közé bevezeti, 
’s egész a’ látäig bocsátja. - 

407. §. Mihelyt a’ hályoggerely a’ látáig ért , annak 
nyele azonnal еду kevessé elŕire igazl'tatik , ’s a’ gerely’ 
akármellyik éle a’ lencsetokra alkalmaztatik, azután a’ 
gerelylyel Lülönbféle húzások által a’ lencse’ mellsö tokja 
összemetéltetik; De ezen munkatétel alatt arra különösen 
ügyeljen а’ mu"tevö, hogy az eszközzel a’ szivárványhár 
tya’ látai széle’t meg ne nyomja, valamint arra 15, hogy 
a’ szarnhärtya’ karélyát nagyon fel ne emelje , ’s igy a’ 
szivárványha'rtyára sok levegôt ne ereszszen. Egyébiránt ' 
szántszándékkal mondók, hogy a’ lencsetok többféle vo 
nások által tökéletesen sze'ttépessék ; mert csak illy mód 
dal fog aztán ritkán megtörténni, hog)r a’ hályog’ vissza 
maradó részei’ kiszedésére Daviel’ kanalát kelljen alkal 
maznì; mert ha a’ lencsetok» tökéletesen elrontatott, а’ 
hályognak a’ szembôl szabad lit nyittatik, ’s nincs, mi an 
nak tökéletes kijövetelét gátolhatná. De annak , hogy a’ 
lencsetokot nem egy metszéssel , hanem keresztül kasul 
intézett vonások által javalljuk elrontani, van me'g egy 
más oka is, t. i. ekkint a’ lencsetok’ maradványai ké 
sôbben nem homályosodnak meg ’s utóhályogot nem nem 
zenek. Sokan вы tanácsolják , hogy a’ lencsetok több apró 
csüllökre (rhombi) vagdaltassék , és úgy rontassék el; de 
mint Richter helyesen megjegyzi, ezen mesterséges és ne 
héz felmetélésre sziikség nincsen , ’s bajosan is lehet illy 
Íinom munkában valami bizonyos szabályt tartani, melly 
töl azon fölül is csak alig lehetne várni valami hasznot. 
Elrontván a’ lencsetokot, a' gerelyt а’ szemböl azon mó 
don kell kivennì, mint bevezettetett. 

408. §. Ha a’ lencsetok kellöleg felmetéltetett, 65 a’ 
szaruhártya’ metszése elég nagy, gyakran a’ g'erely’ kivé 
telét a’ ha’lyog azonnal követi. Mi ha önkint nem törté- A 
nik, a’ beteget ismételt l'zben majd fel majd aláfele' né 
zetjiik; mert a’ szemteke’ ezen különbféle mozgásai alatt 
a’ hályog’ also széle lassankint а’ tá uló Vlátába nyomulni 
’s a’ szemböl kicsuszamlani покой. а pedig a’ szemteke’ 
mozgásai egyedül elegendöknem volnának a’ hályog’ ki 
hajtására, a’ lm'ítevönek kell а’ dolgon segíteni: mutató 
ujjával t. i. az also szemhéjat egy kevessé a’ szemtekéhez ' 
nyomja, ’s a’ nyomást lassankint öregbr'ti, mind addig , 
mig a’ hályog’ legnagyobb átméröje a’ lzsítábai nem jutott. 
A’ můtétel’ ezen szakában minden sietés ártalmas, melly 
ben Richter"törvénye szerint semmit ne hirtelenkedj , ha 
nem mindent szülészi kézzel уедет. Mert mennél hal 
kabban és enyhébben tágul ki a’ láta a’ lencse’ átbocsá 
tására, annál bizonyosabbak lehetünk а’ ml'ítétel’ szerencse’s 
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kiütésérôl , 65 annál keveseb’bé- lehet fél'ni , hogy a" 16111‘ 
а’ hirtelen kitágitás miatt, rendes alafka’ vesztével 5261 
hiidös állapetba ejtetìk„ vagy a’ szivárnänyhártya mcgre 
pesztetik , vagy legalább a’ lìa'lyoggal. egyiitt> n’ szaruhár 
ty'a’ sebén kisutoltatik. ' 

409. §- Ar je'glencse" ki'menete alatt a" mi'i'tevönek 
másik kezével a’ Daviel’ kanalát a’ szem’ közelében kell 
tantania, hogy, ha taláh’a’hályeg’ térìméje nagyebli lévem. 
a"szemböl nehezebben cslísznék ki, a’kanállal annali'l 
kijövetelén segithessen. Illyenker tehát a’ ml'itevö a’ka 
nalat‘ a’ ha'lyeg’ szélére alkalmazza, 65 azt a’ szemböl* 
~enyhe'leg kisegiti. Azonföliil , hogy a"`hályeg’ puhább ré» 
szeì, mi'dön az a" látän átnyomui, el ne väljanak ’s a’ 
szemben vissza- ne maradjanak, a’ mint а’ hályeg’ kijöt 
tében vagyen ,` a’ Davìel’ kanalát a’ szaru- 65 sziva'i‘vány-r 
ha'rtya közé-be kell vezetni, 65 annak barázdá’s fölülete-4 
vel ama”puha részeket а’ szemböl kiháritani.. De ha mind 
a’ mellett is а’ szemben némi puha részecsek visszamarad 
nának, a’ mú’tevö az alsó szemhéjat gyengéden a’ szem 
tekékez- nyemja, hogy a" szaru-seb’ szájazata kinyiljék; 
ekker a’ Daviel’ kanalät а’ seben egész a’ lá'táig bevezeti, 
65 nz. ettle'tezö' puha részecseket kiveszî. Ha a’ kana'l’ elsö 
alkalmazása után a’ Ia’ta me'g nem tiszta, nem fekete , ezen» 
alkalmaza'st több izben- ismételni kell.> De arra mindenkor 
különös vigyázattal Iegyen a’mi'itevö, hogy a’ 521161160)’ 
hártyä't a’kanál’ alkalmazata alatt felettébb meg ne nyemja, 
vagy a’ szaruhärtya" karélyát rendkivül fel ne emelje. 

410.. §.4 Ha a’ teklencse-hályegban a’ lencse’ kivétele 
után a’ mellsô lencsetok' meghemályesedott pelyhei- а" 
szemben Visszamaradnának, ’s a’ lata’ tisztaságá'nak árta 
na'nak, azekat csipeszszel kellene eltáveztatni. Ezen esz 
köz t. i. összeszeritett szárakkal a’ sebajk'aken a"`szaru-, 
65 szivárviinyhŕfrtya közt egész a’ látáig bevezettetik; itt“ 
a’ szárakat egykevessé széteresztvén, egyik a’ nagyobb 
és vastagabb pelyhek közi’il megfogatik, 65 а’ с51ре52 а’ 
pehelylyel együtt, ennek ragpentjäval ellenkezö irányzat 
han, némi sebességgel kirántatik. Ritkán szíikséges a’ 
csipesz’ alkalmazatát ismételni; mert többnyire mar e16 
szörre az ege'sz lencsetek megvál az üvegtesttöl, 65 а’ 
szemböl egészen kijö. —- На pedig a’ lencse’ kive'tele › 
után а’ hätsó tektapasztaltatnék hemályesnak, azt а’ kaj 
macseshályegtö’ segedelmével kellene elrentani. Ezen 
t6 t. i. alá forditett éllel a’ sehen egész a’ Ia'táig bevezet 
tetik; itt nyele egy kevessé elöre ìgazitatik, hogy az éle 
a’ hemályos hátsó tekra‘forduljen. Ez meglévén, a’ tok 
a’ tövel több metszések által összemetéltetik , azután a" 
t6, tengelye körül elôbb egynehányszer megfergattatvá'n, 
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fölfelé fordi'tott kajmacscsal а’ szeinbôl kìhuzatik. Hogy 
a’ tok ezen munkatételben апп611‹бппуеЬЬеп összeinetél 
tetliessék, tanácsos az alsó szelnhe'jra а’ munka alatt egy 
kevás nyoinást külölni, hogy i’gy a’ tok feszesehben .áll 
jon. A’ kivett .eszköz’ nyakän többiiyire az egész tok kö 
rültekeredve találtatik, ’s a’ liíta teljes tisztaságban 111 
nik elö.A A’ munkatételben többnyire az eszköz’ kivételét 
az üvegnedv’ еду kis része követni szokta.; de а’ lätás 
ezen veszteségbôl legkevesebb ka’rt sem szokott szenvedni. 

411. 5. Vannak а’ toklencse-hályognak némelly vál 
tozatai, mellyeknek kivétele önneimi inódosi'tásokat ki 
ván. Igy a’ hólyagos hiílyogban, a’ szarnhártya’ félhold 
inetszése után a’ lencsetokot nein kell a’ föntebb elôadott 
mód szerint elrontani, hanem azonnal a' szarnhártya’ 
inetszésén a’ kisehb horgot aläfordi'tott hegygyel bevezet 
ni, 65 azt a’ lätában‘ a’ homályos és inegvastagodott tokba 
beakasztani. Az ekkint megakasz'tott h‘ályog azután az 
eszközzel едут: а’ la'tän e's a’ szaruhártya’ metszésén 
által lassu huzással kivetetik.-A’ beczös száraz hályog' 
kivétele is ezen módon történik. Csakhogy itt azonfö 
li'il--minthogy a’ hályog nugyon kicsiny léve'n, atinente 
alatt а’ látát nem tölti ki egészen-a’nnîtevönek a’ há 
lyog’ kivétele alatt a’ miisik kezével a’ lapátka't a’ la'ta’ 
azon helyére kell tartani , mellyet a’ hályog üresen hágy, 
és melly azért feketének látszik; inert ki'ilönben könnyen 
az üvegtest’ iszama táinad. —- А’ szeleinenes hályog is 
a’ kis horog’ segedelmével huzatik ki; de elôbb a’ sze 
lement hiílyoggerelylyel a’ szölöhärtyától, mellyel össze 
nôtt, el kell választani; melly munkatételben ki'ilönös 
vigyzízat szi'ikséges, hogy a’ szivárványhártya, mennyire 
csak lehet, a’ sérte'stöl megki'méltessék. 

412. 5. A’ ’hályog’ kivételében nem sül el minden 
szerencsésen minden esetben, hanem sokszor kiilönbfe'le 
okokna'l fogva sokfe'le bajok ad'ák elö magokat, mellyek saját inú'fogatokat kivánnak. .lgy néha megesik, hogy 
lnidôn a’ hályogkés a’ mellsô szemcsarnokon keresztül 
vezettetik, a’ vi'znedv’ nagyobb része kifolyik, 65 а’ szi 
várványhártya nemcsak а’ kés’ lapjára nyomul, de annak 
éle alá is tolainlik. illyenkor tehát, hogy a’ szivárvány 
hartya meg ne sebesi'tessék, a’ inu"tevö a’ középujját az 
also szeinhéjról elveszi, 65 а’ szaruhártyára alkalniazza; 
midôn azntän ezen ujjaval a’ szivárva'nyhártyát ‘155211 
nyoinja, a’ másik kezével egyszer’smind a’ hályogkést 

Átoviíbb inozditja. Ha ezután elvevén az ujjät a’ szaruhár 
tyiíról,- a’ szivárványhártya ismét a’ kés’ éle alá jö , a’ 
‘ini'itevönek a’ most emli'tett mi’ifogatot ismételnie kell, és 
ujját a’ szaruhártyáról addig el sem venni, mi'g a’ 5211111 
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ha'rtya a’ legalsó részìg' átmetzetvén , a’ szìvárvänyhár 
tya a’ sebesítés’ veszedelme alói ki nem szabadul. Mi 
dön a’ szìvárványhártya isme'telt l'zbén a’ ke's’ ele alzi 
szorul , ne'mellyek azt javasolják, hogy a’ kés’ élét azon 
nal elöre îgazítvän, a’ szaruhártya’ metyése bevégeztes 
sék; ’s ha aztán a’ metszés kelletìnél kisebbnek tapasz 
taltatnék, azon a’ maga шефа szerint tägl'tassék._ 

413. §. Módnélkül nyughatatlan betegeknél, kik sze 
möket a’ félholdmetszés alatt hirtelen a’ belsö szeglet felé 
fordl'tják, megesìk néha, hogy a’ kés,` melly máx' a’ нет‘ 
mellsö csarnokába beszuratott, a' szaruhártî'ából hirtelen 
kicsúszìk; ’s utána a’ sehen a’ “(тем iS kiürül. Illyen 
kor legtnna'csosabb a’ ml'ítétellel agészen felhagyni mind 
addìg, nn'g a’ szaruhártya' sebe behegedvén, а’ vx'znedv' 
mennyisége visszapótnltatik, ’s a’ штаммы mindenje 

 

V- lei elenyésznek. Ha lnindazáltal а’ ml'ítevô а’ munkát fél 
behagyni nem akarná, a’ kés’ hegyét a’ szaruhártya’ se» 
bén isme’t be kellene bocsátania, 's azt fel ’s alá тогда‘; 
ván , а’ szaru- és szìvárványhártya Кбит: vigyázva tovább 
és tova'bb vezetnie. Legnagyobb vigyázat akkor займё 
ges, midön a’ ke’s a’ láta' belsö széléhez ér; шеи ekkor 
а’ szìvárványhártya legkönnyebben megsebesítethetìk. Mi 
nekutána e’ móddal a’ kés a’ szaruhártya’ ellenkezö olda~ 
láig ‘тетей, e's ezen hártyából ki is szuratott, a’ mu”tevö 
а’ középuiját isme't a’ szaruhártyára alkalmazza ’s a’ további 
metszést lígy végzi be, mint föntebb elöadók. De ezen 
nehéz és fáradságos munkate'tel alatt a’ szivárványha'rtya 
jobbadán nagy eröszakot szenved. 

414. §. Minekutána a’ kés a’ mellsö szemçsarnokba 
bevezettetett, ha a’ beteg fe'lelemböl szemeit igen elfor 
gatja, vagy a’ szaruhártyát a’ belsô szemszegletbe elrej 
ti, sokszor megesik, hogy а’ félholdmetsze’s kelletinél 
kisebbre esîk ki. Minthogy pedig a’ kis metszésen a' há! 
lyogA igen nehezen jöhet ki, maga a’ dolog mutatja, hogy 
a’ Seben ta'gl'tani kell. Ezen tágl'tásra a’ Daviel’ ollói 
szükségesek, mellyeknek ketteje vagyon, más t. i. min~ 
denik szemszeglethöz. Ezen o_llók közül mindegyik kettös 
görbíilettel bir, mellyeknek egyìke az olló’ lapja, másika 
metszô `szélei szerint vonódik. Ezen ollók’ használatában 
mindenkor aznn törvényt kell нет elött tartani, hogy’ 
Буй]: fölületök az orvos, hegyök pedìg a’ láta felé néz 
zen. Maga az alkalmazás рейд;г imigy történik: a’ mér 
sékesen kinyìtott olló’ egyìk szára a’ seben а’ szaruhártya 
alá egész a’ felsö látai szélig bevezettetik, innét aztán 
azon szemszeglet felé, mellyen tágl'tás szükséges, a’ впа 
ruhártya’ széléhez igazl'tatik. Ekkor а’ szaruhártya alatt 
lévö szár mozdítlan tartatván, az olló’ szárai összenyß 
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Ímatnak“, lés la’ sziikse'ges vsigás véghezvitetik. Ezen tá 
gitást ritkán szükséges mind a’ két szemszegleten eszkö 
zölni, többnyire elég'azt egyikfelül ve'gbevinni. 

415. §. Érzékenyebb egymikben néha a’ szarnbärtya’ 
félholdmetszése .tán a’ láta görc'sösen összehuzódik, 65 
annyira megszůkül, hogyI rajta a’ hályog semmikép ke-` 
resztül nem hathat. lllyen esetben а’ szemtôl egy ideig a’ 
fény’ behatása't kell elzárni; lmert ha a’ beteg’feje letakarta 
tik, ’s egy kis ideig lehunyott szemekkel marad, a’ láta 
önkint ki 'szokott tägulni. Innét önkint következik, hogy 
a’ szivárványhártyát illyenkor ollóval vagy hályoggerely 
lyel bemetszeni fölösleg lenne; minthogy rendes nyilá 
sát önkint vissza szokta nyerni. A’ görcs’ elenyészte ntán 
a’ ml'ítétel’ hátra le’vö része't csekély világosság mellett 
kell ve’gbe vinni. Hasonló görcsös összehuzódása ellen a' 
látának a’ ml'ítétel elôtt valamelly bodár vonat’ olvasztékát 
a’ szembe cseppenteni, sikeretlen igyekezet; mert a’ b0 
dár 5261” munkálata többnyire már a’ szaruhártya’ met 
szése alatt megszlinik ’s elenye'szik. 

.416. §. Midôn a’ láta a’ hályog’ kimenete alatt nem 
eléggé tágul ki, vagy a’ hályog módnélkül nagy, vagy 
végre a’ szaruhártya’ félholdmetszése kelletinél kisebb, 
sokszor megesik, hogy a’ hályoggal a’ szivärványhártya 
is а’ seb-ajkak közé ragadtatik, vagy épen szivárvány 
iszam következìk. Tanácsos hasonló környülme'nyek közt 
a’ felsö szemhéjat, elöbb lehunyatván, а’ hüvelykkel 
gyengén dörzsölgetni, ’s azután hirtelen felnyitni. A’ vi 
lágosság’ rögtöni befolyása által а’ szivárványhártya össze 
huzódásra késztetik , 65 gyakran az egész kiiszamlott 1‘652 
visszavonul, ’s a’ la'ta’ gömbölyi'í alakát visszanyeri. Ha 
рейд а’ szivárva'nyha'rtya’ helyretevése illy móddal el 
nem sül, azt a’ Daviel’ kanala dombos felével kell eny-- 
héleg eszközleni.- 

417. §. Az üvegtest is kiiszamlik nella a’ hályog’ ki 
vételében. Ez leginkább akkor történik meg, mi-dôn a’ 
szem hatós visszahatással bl'r, ’s a’ szemizmok nagy erö 
vel összeszorítják а’ szemtekét, vagy midön akár a’ se 
géd akár а’ ml'ítevö a’ szemre valami módon kelletinél na 
gyobb nyomást külöl. De ezen okok’ hiányában is 'ki 
iSZamlik az_ üvegtest, ha a’ hályog a’ szölöhártyával össze 
volt nôve. A’ kiiszamlott üvegnedv’ mennyisége különb 

‚ féle szokott lenni; de erre ne'zve azt is meg kell jegyez 
nia hOgy ha kevés is a’ kifolyó üvegnedv, mégis soknak 
látszìk. Elveszhet pedig ezen nedv’ egy negyede,sôt еду 
harmada is a’ nélkül, hogy а’ 16165 miatta tetemes kárt 
vallana. Valahányszor a’ ha’lyog’ kivétele 111611 az üveg 
nedv’ kifolyeisa tapasztaltatik , legtanácsosabb ezen iszamot _ 
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magára hagyni, és a’ szemet minden lätäs-próbatétel nél 
kül azonnal bekötni._ Illyen esetekben a’ szaruhártya’ sebe 
Iassabban heged be,’s а’ láta mindenkor aláfelé terjedve 
marad. Néha a’ megvastagedett és meghema’lyesult üveg 
hártya a’ szaruhártya’ sebében bezárva marad, és sok 
ideig Iätható. 

418. ё. Beve'gezvén a’ hályeg-kivétel' munkatételét, 
n’ bete gel látás-próbák ìntéztetnek, hacsak, mint mondók, a’ munîatétel alatt üvegtest-iszam nem támadett; mert 
ekker a’ szem’ különbféle mezgásai által me'g több На] 
tatnék ki az üvegtestböl. A’ látással intézendô tapasztal 
mányek pedig azért szükségesek, hogy részint a’ beteg, 
meggyözödvén a’ mi'itétel’ szerencsés elsüléserôl., az erves’ 
rendelménye't készebb lélekkel teljesitse, részint hogy 
kitessék, valljon nem maradtak-e a’ szemben а’ hályeg’ 
némi részcséi. Mert midön a’ 'beteg ezen próbatételek 
alatt Iátni törekszik, ’s szemeit kiil‘önbfélekép mezgatja, 
ezen mezgásek Маг’: а’ hályeg’ netalán hátralévö részei 
a’ Iátába nyomatnak; honnét aztán a’ Daviel’ kanalával 
eltáveztatnak. De hogy ezen tapasztalmányek a’ beteg’ 
kárával ne intéztessenek, ’s a’ szem kelletinél nagyebb 
világesságtól ne izgattassék, a’ próbát a’ Iegnagyobb vi 
gyäzattal kell ve'grehajtani. Elvégezve'n tehát a’ munka 
tételt, a’ beteg’ fejére egy fehér lepel teritetik, ’s a’beteg 
'az ablaknak ha'ttal forditatik, hogy a’ vìlägosság’ beha 
tasa mérsékeltessék. Egynehány idôperczek után a’ lepel 
valamennyìre felhajtatik, ’s a’ beteg’ eleibe némelly na 
gyebb, de nem fényes tárgyakL tartatnak.. Ezek шёл ha 
a’ beteg mindent megkülönböztet, e's a’ láta tisztának lát 
>szik, a’ kötözéshez kell fogni. De ha talán a’ látában 
'elötiinö hályeges részecsek а’ látást megakadályezzák, 
elöbb ezeket Daviel’` kanalával elmellözni szükséges. 

419. §. A’ kötözésnek {ё czélja а’ hályeg’ kivétele 
után abban áll, hogy a’ szaruhártyn sebének ajkai köl 
csönérületbe hezassanak és ebben állandólag megtar 
tassanak. Azért ha a’ sebszélek némelly helyeken befor 
dulva és mìntegy behajtegatva tapasztaltatnának, azekat 
elôbb a’ Daviel’ kanalával ki kellene egyengetni. Mi 
megle'vén, heg)r a’ sebajkak egymässal annál pentesab 
ban összeérjenek, а” mú'tevö az alsó szemhéjat lefelé 
huzza, a’ beteget egyszer’smind felfelé nézeti, ’s azután 
szemeit behunyatja. Mihelyt, ez megtörténvén, a’ beteg 
a’ felsô szemhéjat a’ szaruhártyára kellöleg leeresztette, 
a’ ml'itevö azennal az alsó szemhéjat is felereszti, hogy 
a’felsöhez nyomulhasson. Ennekutána а’ szemhéjakra egy 

_csik ángel tapasz ragasztatik; és pedig ha csak egyìk 
szemen intéztetett is a’ mu’tétel, mégis mindenkor mind 
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a’ két szem leragasztatik. Azután mind a’ két 526111‘ eleibe 
egy kétszeriien összetett szemkötény alkalmaztatik, 65 a’ 
hoinlok körül kötôvel megerôsi'tetik. Bevégezvén ekkint 
a’ kôtôzést,'a’ beteget az ágyhoz kell vezetni, 65 abba 
egy kevessé emeltebb fövel hanyatt fektetni, azon ineg 
hagyássnlfhogy minden mozgást, kivált ha erôlködéssel 
volna egybekapcsolva, szorgosan elkeriiljön , a’ lelki in 
dnlatoktól 65 62611’ támasztó okaitól tartozkodjék, 65 50 
kat ne heszéljen. A’ ml'ítétel utiín egynehány napokig 
igen vékony étrend szi'ikséges; а’ székletételre is íigyelnì 
kell, melly ha mindennap magiítól nein kŕivetkezik, gyenge 
hashajtók vagy alvizekrendeltessenek. Ejszaka a’ beteget 
szemiigy alatt kell tartani, hogy szemeit álmában ne va 
karja vagy valamikép meg ne nyomja. Hálósapka, 65 a’ 
mi csak a’ vërtorlásokra adhat alkalinat, a’ betegtöl 5201‘ 
galmasan elinellöztessék. 

v_ 420. 5. A’ szaruhártya’ sehe többnyire már elsô hu 
szoniiégy vagy negyvennyolcz óra alatt a’ mi'ítevés után 
össze szokott formi. De ineddig a’ seb be nein heged, 
addig a’ vi'znedv a’ szembôl, mennyi elva'lasztatik, csep 
penkint kifolyik; azért a’ szemkötényt gyakran úji'tani 
sziikseges. A’ vi'znedv’ kifolyta alatt azon szeinpillantat 
han, midôn az a’ szaruhártya’ sebe'n keresztül меду, а’ 
heteg többnyire szlíró vagy sütô fa'jást vagy 116156 fényki 
fejlôdést érez. Minekuta’na а’ víznedv’ kifolya’sa ineg 
sziint, harmad- vagy negyednap , a’ vila'gosság’ mérsékes 
fokánál a’ látás-próbatétel ismételtetik. Azután a’ szemek 
ismét szemköténynyel letakartatnak, és kilencz vagy ti’z 
napig, söt ha az izgatott állapot kellôleg nem enyhül, 
továhb is ekkint kötözte'tnek. Ekkor a’ szemkötény félre 
tétetik, 65 helyette a’ szemek’ elébe csak egy zöld szem 
ernyô alkalniaztatik, ’s i' y a’ szeinek еду félig árnyolt szobában nyitva hagyatnaí, de lígy; hogy a’ heteg magiít 
minden eröltetö 116265161 tartóztassa. Midön végre a' 116 
teg’ szemei mar nagyobb viliígosság’ behatását is szenved 
hetik, a’ mú'tevés után tizennegyedik vagy tizenötödik 
napon alkonyatkor'a’ beteg szahad levegöre vezettetik, 
’s a’ lábada’s idôszaka ezennel beiíllván, a’ szemeknek 
mar nagyobb gyakorlás engedtetik. Midôn a’ betegek elô 
szôr a’ vila'gossa’gra vezettetnek, a’ lätáshan gyakran hi 
hák tapasztaltatnak; egyne‘ha’ny szempillanatokig t. i. n’ 
heteg semmit sein liít, a’ láta's’ visszatértével pedig egy 
65 sokszor több napokig is minden ta'rgyat mintegy zuz 
marába vagy hóba burkolva szemlél. 

421. 5. A’ hályog’ kivétele után а’ szeinhéjak néha 
olly pontosan összeérnek 65 iigy összetapadnak, hogy a’ 
vi'znedv és a' könyek ki nem folyhatnak , hanem а‘ szemben 
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összegyülnek. Illyenkor lleves szliró fäjás támad és mind 
addig meg nem szu"nik, mig az összegyülemlett nedvek 
vagy önkint magoknak Шаг: nem nyitnak, vagy, az alsó 
szemhéj a’ belsô szegletnél enyhén lehuzatván, ki nem 
ürl'tetnek. Valahányszor ezen alkalmatlanság visszatér, 
mìndannyiszor az alsó szemhéj’ lehuzászíval a’ nedveknek 
litat kell nyìtnì; máske'p а’ szem nagy` izgatást szenved. 
—- На talán a’ nedvek’ kìfolyását a’ szemszörökre ragadt 
és megkeményedett nyák akadályozza , a’ szemeket langy 
vízbe mártogatott szivacscsal szükse'g megtisztogatni. 
` 422. ß. A' hályog'kivétele шёл néha az is megtör 
ténik, hogy а’ szìvárványhártya ‘аду az üvegtest а’ sza 
ruhártya’ sebe'n egészen kiiszamlik. Ezen baj a’ mu”tétel 
után is csak azon okoknál fogva támad, mint magában а’ 
ml'ítevésben. A’ szemek’ minden nyoma’sa, а’ beteg' nyug 
hatatlansága, erölködése kivált a’ székletétel’ alkalmával 
hasonló ìszamokra nyújthat alkalmat. A' kiiszamlott szi 
várványhártyát a’ szemhéj’ dörzsölgetése , hatósb világos 
ság’ behatása és a’ Daviel' kanala által igyekszü'nk visz 
szatenni. Hasonló czélbńl a’ szembe valamelly bodár 01 
vaszték is cseppentethetik. De ha egyszer a’ szivárvány 
hártya a’ szaruhártyával összenôtt, 'akkor minden îgye~ 
kezet sìkeretlen, és a’ szlvárványiszam illyenkor зари: 
betegséget képez. Ha az üvegtest’ iszama következett, 
a’rbetegnek legnagyobb nyugalmat kell ajánlani, és. а’ 
szemeket a’ szokott idônél tovább leragasztva tartani. ’ 

423. §. Azonkìvlil a’ hályog’ kivétele után gyakran 
sulyos szemgyuladás következik, mellynél veszedelmesb 
következelme ezen ml'ítételnek nincsen. Hasonló gyula 
däsnak okät войнах‘ а’ beteg' nagyobb sebhedékenységé 
ben találhatni; de gyakrabban részint a’ szaruhártya’ se 
bén berohanó levegô’ izgató behatásában, re’szint a’ szi 
várványhártyának sokfe'le eszközök’ alkalmaza’sa ältal 161‘ 
tént nyomásában és sértéseiben kell keresni, mellyek ki 
vált nyughatatlan szemekben' szìnte elkerülhetetlenek. 
Ezen gyuladás különbféle alakban és hevesse’gben пика: 
kozik. Leggy'akrabban mint hevesebb kötlob ‘ладу mint 
szivárva'nylob tap'asztaltatik, de sokszor mint szemlob is 
elöfordul. Ezen gyuladásoknak,> mellyek a’ hályog’ kive' 
telét követni szokták, mint ma'r T. Richter megjegyzé, 
azon saja'tságos tulajdonuk vagyon , hogy néha ámbár su 
lyos a’ gyuladás, mégìs csak csekély vagy épen semmi 
fájdalomtól nem kísértetìk. Hasonló gyuladások minden 
kor szoplorú jóslatot engednek; тег: azok’ utóbajaì job 
badán szem - Yagy „мытье“ (phthìsis bulbi aut col-nene), 
а’ láta’ összenövésében és csukulásában állanak. (15:6 
gyításuk a’ leghatósb lobellenes készületet kivánja , egyeb 
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irfínt az e ész gyógytervet а’ már esmért szaba'lyek sze 
rint kell e rendelnì. De hogy a’ vlebellenes выше: is 
siker nélkül ne intéztessék, azt mìndjárt eleinte szükse' 
ges használni. Mihelyt t. ì. fäjás jelenkezik, a’ szemhé 
jak' széleì dagadnì és az elválasztásek öregbülni kezde 
nek, azennal a’ loblizö késziilethez szükséges folyamedni. 

424. §. A’ hályeg’ kivételére teluló bajek közt végre 
még az utó- vagyis másedrendi hályegról is szükség em 

‘lékeznünk. Ezen utóhályeg vagy` n’ lencsében ‘аду ennek 
tokjában fészkül. Az utó-lencsehályeg úgy veszi erede 
te't, hogy a’ homályes lencse’ hátramaradt részei csak 
_azutän tünnek elö, midön a' szaru'hártya’ sebe mär behe 
вы“, és a’ vx'znedv’ mennyisége visszapóteltatett. Efféle 
részcse'i a’ lencsehályegnak többnyire a' tek’ szélein ma 
radnak, ’s ennét késöbben a’ víznedv‘ által kimesatván, 
а’ látába hezatnak. Az utó-tekhályeg pedìg akker kap 
létre, midön a’ hemälyos lencsetek’ egy része а’ szemben 
marad , vagy midön a’ ml'itétel alatt a’ még átlátszékeny 
lencsetok nem rentatott el tökéletesen, és késöbben el 
vesztvén átlátszékenysága't hályogot képez. Ha ezen utó 
tekhályeg a’ látásnak tetemesb akadályekat vet , аж újo 
lag gnütétellel és pedìg lenyema'ssal kell eltáveztatni, de 
csak akker, midön a’ szem az elöbbi ml'ítétel’ eröszakából 
ege’szen helyreállett. Az utó-lencsehályeg ellen ellenben 
eleinte semmì sem sziikséges; mert legtöbb esetekben a’ 
homa'lyes re'szcse'k a’ víznedvtöl felelvasztatnak, felszür 
csöltetnek ’s lassankint elenyésznek. Mindazáltal ha ezen 
hályeg’ neme is a’ felszivatásnak megátalkodva ellenálla 
na, annak eltáveztatására hasenlókép lenyomás lenne 
szükséges. 

425.' §. A’ hályeg-kìvétel’ azen nemét, melly «пан: 
hártyán által vitetik végbez, T. Quadri leginkább akkint 
végezte, hogy elóbb a’ tülkhártyán a’ külsô szemszeglet 
ben, а’ szaruhártya’ széléhez párhuzames irányzatban a’ 
hályegkéssel egy hesszú metszést készítene, azután a’ 
tíilkhártya’metszésén a’ hátsó szemcsarnekba egy csipesz 
hez hasenló eszközt bebecsa’tana, mellyel a’ hályeg meg 
fogathassék, és a’ szembôl kihuzathassék. De _ezen nemét 
а’ hályeg-kivételnek , minthogy elkeriilhetetlenül a’ szem’ 
módnélkülösA sértésével és az üvegtest’ tetemes vesztével 
jár, az ervesek me'ltárl el nem fegadták. 

526. §. A’ hályeg’ müte'telének ma'sodik f6 neme a’ 
lenyomás (depressie), mellyben a’ hályeg a’ szemben ha 
gyatik ugyan , de úgy elrejtetik , hogy а’ látásnak továbbá 
gátet ne ejthessen. Ezen ml'ítétel a’ helyre nézve , mellybe 
a’ hályeg helyeztetik, két Тайга eszlik. A’ hályog t. i. vagy 
a’ hátsó csarnok’ fenekére tetetik le, ’s ekker a’ тают 
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' szoros e'rtelemben lenyemásnak neveztetik;vagy pedig falai’ 

yzettessék, vagy épen a 

és szélei’ megválteztatett helyzetével az iivegnedvbe nye 
matik, midön is a’ ml’itétel hátraferditásnak (reclinatie) 
mendatik. Az utóbbi faja a’ hályeg-lenyemásnak Will 
burg esztrák sebész által 1785ben lett közönségessé. A’ 
hälyeg-lenyemäs' mind a’ két faja hályegtövel eszközölte 
tik, e's pedig majd a’ szaruhártyán, majd a’ tiilkhártyán 
által. Inne't mind a’ kettô ismét szaru- és tülkhártyán ál 
talira különböztetik. Midôn ezen nu'ítételek a’ tülkhártyán 
által végeztetnek, melly módja a’ hályeg’ mi'ítételének 
legrégibb és leggyakerlottabb , közönségesen a’ munkaté~ 
telre csak egy egyenes és pedig lapes hályegtö használ 
tatik. Ha pedig a’ szaruhártyán keresztiil intéztetnek ezen 
fajai a’ hályeg’lenyemásának , jobbára görbe hályogtövel 
vitetnek véghez, mellynek szämtalan váltezatai vannnk. 

427. §. A’ hályeg’ lenyema'sa és ha’traforditása a’ 
tülkhártyán által három szakból állanak, mellyeknek Её‘: 
elseje közös mind a’ két miitétel’ nemével. Az elsô szakban 
az eszköz a’ szem’ belsejébe bocsáttatik, a’ másodikban a’ há 
Iyog’ eleibe vezettetik ,a’ harmadikban maga a’ hályeg félre 
mezditatik. Az elsô szak következôleg vitetik véghez: a’ 
hályegtö a’ külsô szemszegletben, egy venallal körülbe 
lül alább a’ szemteke’- vizirányes átmetszésénél, a’ tülk 
hártyába a’ szaruhátyától valami egy vagy másfél venal 
nyi távelságban beszuratik úgy, hogy a’ hályegtö’ hegye 
а’ szemteke’ középpontja felé, egyik lapja fel-, a’ másik 
pedig lefelé Iegyen igazitva. На а’ mi'ítevô a’ hályogtö’ 
beszurásában ezen szabályekra ügyel,a’ szemben semmit 
meg nem sértend, mit megsértenie nem kell. Innét sem 
а’ sugártest, sem az idegrecze’ füre'szképl'í széle, sem a’ 
sugáridegek vagy nagyobb edények nem fognak megsebe 
sitetni, sem végre a’ hályeg helyéböl idönek elötte ki 
mezditatni. 

428. §. Mihelyest a’ t6’ nyaka a’ tülkhártyába beha 
tett, ’s így a’ mi'itétel’ elsô sznka beve'geztetett, az esz 
köz’ nyele azonnal a’ halánték felé igazitatik ’s ten elye 
körül egyszer’smind egy negyed körben forditatik, ogy 
annak lapjai ekkint függölegesek és a’ szivárványhártyá 
val párhuzamesak legyenek. Ezen helyzetben aztán a’ t6 
Iépten a’ hályog elött a’ belsö szemszeglet felé mozditatik, 
mig hegye a’ belsö látaszél ala rejtezni nem kezd. De 
ezen munkatétel alatt nagy vigyázat szükséges, hogy a’ 
t6 valósággal a’lencsetok elôtt, ne pedig azen belöl ve 

’ hályogba taszitassék; mert kü 
Iönben a’ ml'ítétel’ harmadik szaka reszul fog elsülni. Аж 
pedig, hogy a’ t6 valósággal a’ lenesetek elôtt vagyen, 
meg lehet annak fényességéböl esmérni; mert ha a' tok 
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megett vagy épen a’hályogban vagyon а’ t6, fényességet 
nem mutat. 

429. 5. Minekutána a’ hályogtö a' szem’ïnellsö csar 
nokában annyira vezettetett, hogy annak hegye a’ belsö 
látaszél alá kezd takarodni, ’s annak hätsó lapja a’ mellsö 
lencsetokon fekszik; már a’ mi'ítétel’ harmadik szaka kö 
vetkezik. De ezen része a’ munkatételnek nein mindig 
egyenlôleg esik meg, hanem külônbözik a’ szerint, mint 
a’ hályog lenyomás vagy hátrafordi’tás által mozdi'tatik 
félre. Ha lenyomást czélunk intézni, leeresztvén az esz 
köz’ nyelét, annak szemben lévö részét a’ hályog’ felsö 
szélére {зайца}: akkint, hogy a’ t6’ azon lapja, melly a’ 
lencsetok elôtt vala, a’ hiílyog’felsö sze'lére jöjön. Ekkor 
a’ hályogtô’ nyelét valamennyire a’ vizirányos vonalon 
felíil emelvén, a’ hályog a’ látán alul le- és egy kevessé 
kifelé nyomatik. A’ tö egykétnnásod idöperczig ezen 
helyzetben tartatik; nyele azutän ismét leeresztetvéii, 
visszaemeltetik,hogy kitessék, valljon a’ nyomássalmeg 
szünvén, a’ hályog nem tér-e iijolag vissza. Ha visszatér, 
az elôadott mód szerint ismét lenyoniatik, és ezen mun 
katétel inindaddig ismételtetik, т‘; а’ llályog lent nem 
marad. Végre a’ t6 a’ szemböl ugy'anazon módon, mint 
bebocsáttatott, kivezettetik. 

430. 5. A’ hátrafordi’tásban a’ ha'lyogtö’ azon helyze 
te'bôl, mellyben a' második szak’ végén vala, ki nem 
mozdi’tatik , hanem nyele azonnal rézsiit irányzatban fel-, 
és befelé emeltetik. Illy vmóddal a’ hályog жжет’ fene 
kére, és pedig az egyenes bel- és kiilsö szemizmok közé 
nyomatik. Ezen mi'i'tevés alatt a’ hiilyog’ helyzete akkint 
változik, hogy annak hátsó fölülete aláfelé, a' mellsö 
pedig felfelé, felsö széle hátra, az alsó pedig elôre fordul. 
Ekkint hátrafordi'tott hályogon a’ t6 egy kis ideig moz 
dulatlan tartatik, hogy a’ hályoginagánakaz íivegtestben 
annál erösebb fészket verhessen. Azután a’ t6’ nyele 
visszaeresztetik, ’s ha а’ hályog Игла nem tér, az eszköz 
azon'módon, mint bevezettetett, a' szembôl ismét kive 
tetik. Ha pedig a’ hiilyogtö’ visszaeresztésével a’ hályog 
is visszatérne, azt a’ tön' elét ismét felemelvén, iijolag 
hátra kellene fordi'tanì. a a’ tok-lencsehályogban a’ tok 
felszakasztatván, csak a’ lencse nyomatik le, a' tok pe 
dig visszamarad: ezt, minekelôtte a’ t6 a’ szeinbôl kive 
tetnék , jól zet kell szaggatni és rontani. 

431. 5.` Ha a’ hályog, pnhiíbb összeálläsa miatt, a' 
ml'itétel alatt szétszakad és (бы) rés'zekre oszlik, a’ na 
gyobb részeket lenyomni , az apróbbakat pedig a’ mellsö 
szemcsarnokba mozdi'tani szükséges. Ezen esetben tehát 
а’ hályog’ lenyomása annak feldarabolásával párosi'tatik. 
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lla a' hályog a' Vszölöllzírtyrival össze van n6ve,^a1.t а‘ 
1епу0111115 vagy hátrafordl’ta's elött az összenövéstöl meg 
kell szabadítani. E’ vé böl a’ t6’ 616 az összenöve’sïhelye 
felé vìgazít’atik, e's a’ halyó'g а’ szôlf'íhärtyától kíilönbféle 
vnmísok fíltai elvälasztntìk. Jobbára mìdön mìnden 65520 
'növés feloldatott, а’ lám szegletes alakät elveszti és gönn 
böl 11 16521 Az összenövések’ feloldxísäban tmgy vigyázat 
5211 séges, hogy a’ szölôhárlya’ számns véredényeì meg 
ne séx‘tessenek; különben a’ vl'znedv' közé vér-ömlik ki ‚ 
’s a' szemcsarnokok megfosztatnak átlsítúzéknnysäguktól. 

432. §, А’ lenyomás és hátrafordl’täs’nmnkatételében 
а‘ tülkhártyän a'ltal különbfe'le bajok ötlôdlletnek elô. 
lgy gyakran az‘on pont körül, mellyen a’ hályog'tô 11115211 
i‘atik, a’ vér összegyíilvén, vércsomót (thrombus) képez. 
De minthogy az ös'szegyült vér' mennyisége tôbbnyìre cse 
kély szokott lennì, а’ vércsomó jobbndán önkint eloszlìk 
65 csak alìg szükséges valahn а’ vért a’ kötlnirt albemet 
52650 filial kìbocszítani. Fontosabb a’ vércsomónal a’szem-v 
csarnokokba 'történö vérömlet: mi ‘аду akker történìk, 
midön az es'hköz’ beszurzísa’ alkalmâval a’ slígäredények 
megsértetnek, иду pedig ligy támnd, ha, mìntföntebb mon# 
dók, a’ hályognak а’ szölöhn'rlyátóli eloldäsn alntt ezen 
härtya’ edényeì vigyáztalanul megsebesl’tetnek. “110116030 
52111‘ hasonló szerencsétlenség történìk, 11’ 1111111|‹а1ё1е1|е1 
1п1ш1еп1ю1‘ Sletni kell, hogy a’ lnů'te'tel elöbb beve'geztes 
sék, mint a’ vl'znedv megzavarosl'tatik: mi hn egyszer 
megtörtént, a’ ml'itevö többé sem a’ luílyngot sem n.’ tôt 
jól nem láthatja.' Ha a1. emll'tett vérkìöntöde's kisebb 11111 
ban történt, snkszol‘ а’ vér önkint is felszivatik; de ha 
bövebb a’ vérömlet, saját betegség tńmad, melly snját _ 
lninásmódot kiván, 65 alább csal‘nokve'r (hypooema) ne'v 
alatt fog elöfordulnì. . 

4331 5. А’ második alkalmatlansa'g, melly а’ lenyn-4 
más’ és hátrafordítäs’ munkatételében gyakran elöfordul, 
a’ hályog’ ismétes vìsszatérésében a'll. Ennek többnyìre 
а2 az oka, hogy а’ t6 а’ míítétel’ másodìk szakában nem 
а’ mellsô tok elôtt, hanem ennek, mögötte vagymagában 
n’ lencsében mo‘zdítatott е161’е. Hogy a’ dolog valóban igy 
történt, a’ t6’ hiänyozó fényessége bizonyítandja. Nehog _ 
tehát a’ můte'vó a’ lenyomott, vagy а’ hátrafordított lla 
lyogot a’ tövel ìsmét fölemelje, a’ tôt vagy azon hely 
zetbe bozza vìssza, mellyben az 0156 szak’ végével ~volt, 
és aztán szabälyosabban a’ tok’ eleibe helyezze; ‘аду 
peclig a’ hályogot félre mozdx'tván, minekelôtte a’ tôt а’ 
52е1пЬ61 kihuzná , ezt egynehányszor tengelye körül for' 
assa meg, hogy így а’ hályogtól megszabaduljon. A’ hxí~ 
yog’ ismétes feljövetelének második okát annak 65520 
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növése'beh kell keresni a’ szölöha'rtyäval. Ezen esetben 
nyilva'n láthatni а’ ...mél-e1 Май, hogy m'îdön а’ hzílyeg 
helyéböl elmezdítatik, a’szivárványhártya is feszül utána. 
A’ hályeg’ islnétes visszatére’sének ezen Май: a’ föntebb 
(431. §) említett med пел-Км kell eltáveztntni. Némelly 
ervesek a’ hályeg’ visszatére'se'nek harmadik ekát annak 
üveghártya’vnli összenövésében keresik, e's illyenkor a' 
hályeget e'rmeczesnek nevczik. Ha tehát a’ haílyog’ visz 
szajövetelének egyéb okát találni nem lehetne , ezt kellene 
feltenni , és az elnlített összenövés’ feieldására, а’ ha’lyeg 
tôt a’ ha’lyog’ felsô széle felett ennek ha'tsó fölületéhez 
vinni, ’s ett több venásokkal az összenöve'st спешат. 
Ennek ntána a’ töt ismét а’ hályeg’ mellsö szinére kell 
visszavezetni , e's n’ mń'tétel’ harmadik шайб: ismételni. 

434. §. A’ hályeg’ lenyomása es hátraferdl’tása a’ sza 
rullártyrín ‘Щи! csak két részbôl ‘Ш. Az elsôben az eszköz 
a’ szarubártyán keresztül a’ szembe becsa’ttatik, e's egész 
n' hályegig vezettetik, a’ másedikban a’ hályeg elmellôz 
[ешь А’ пшпКагёюРеЮп а’ lútzít mìndenker mú'legesen 
ki kell ta'gl'tani; mi meglévén, n’ munkate'tel’ elsö része 
каюты módon intéztetik: a’ görbe hályegtö a’ szaru 
hártya’ also széle felé а’ mellsô szemcsarnokba beszúra 
tik és а’ hzílyeg’ mellsö szinéhez igazl’tntik. Bevégez 
vén ekkint a’ nn'itétel’ elsô részét, már ha a’ hályeget 
lenyemzíssal akarjuk ellnellözni, a’ tö' hemerú fölületét 
a’ hälyog’ felsö szìnére alkalnmzzuk, ’s aztán az шип’ 
nyelét felemelve'n , a’ lnílyeget a' hátsó святой’ fenekére 
helyezzük. --- На .pedìg а’ hálynget hl-itraferdl'tá által ещё 
lunk elmellözni, a’ tö’ demberú föliiletét a’bályog’ mellsö 
szinére alkalmazzuk, ’s az eszköz' nyelét felemelvén, és 
a" tôt а’ szembe egy kevessé mélyebben tolván , a’ hálye 
get az üvegtestbe benyemjuk , lígy , hogy annak hátsó „км 
allí, felsö széle hátra {ох-‘11111011. Mind 'a' két ml'itétel ne 
mében a’ ha’lyeg’ elmellöze'se utzín a’ t6 még еду kevés 
ideig а’ szemben tnrtatik', hogy Штаны‘, valljen a’ hälyeg 
nem tér-e ismét vissza; mi ha megtörténik, вы: újelag 
lenyemni , ‘аду hzítraferdr'tani szíikséges. 

435. §. Mind а’ lenyoma'sban mind a’ мамаши» 
ban, akzír a’ sznrnhártyán aka'r a' tülkbxírtyain által vites 
sék végbe a' nnitétel, az eszközt úgy kell tekinteni , mint 
egy elnelcset (vectis), mellynek támpontja (hypomeclien) 
azen hńrtyában vngyon,> mellyen a’ szembe bevitetett. 

` ` Innét azen .szabály következik, hogy akárminö mezgások 
tétetnek a.’ hályegtóvel, `azek mind az emelcs’ törvényei 
szerint inte'ztessenek, és nyomást az egész ‘б’ hosszával 
külölni sella sem kell; minthegy ez nem kevesbbe’ haszon 
talan , mint ártallnas is szokott lenni. Azonkivül vigyázni 
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kell, hogy az eszköz a' szembe kelletinél mélyebbe'n ne 
eresztessék; mert igy az idegrecze könnyen megsértetik ,' 
иду legalább a’ ha'lye ahhoz igen szeresan edanyema 
tik. Ezen mi’itételek шип látzis-próbtíkatintézni nem kell; 
mert _azen különbl'éle mezgzisok által, mcllyeket n’ lzítni 
törekvö szem gyak‘erelni szokott , a’ hiílyeg kônnyen visz 
szahajtathntnék. Azért mihelyest a’ mú'tétel bevégeztetett, 
azennal u’ szem’ kötöze'séhez kell fegni , melly~ azen med 
s_zerint inte'ztetik, mint a' ñályog' kivételénél emlitök. 
Osszeragasztván t. i. a' szemhe'jakat, a’ szemek’ eleibe 
szemkötény köttetik , ’s a’ hemlek körül alkalmas kötövel 
me'gerösitetik. A’ beteg ezen mi’ite'tel utzín fekhetik ‘аду 
ülhet, csak minden mezgást, Щит a’ feje'vel, elkeriiljön, 
söt még n’ rágzíst kivzínó eledelektöl is tzirtózkedje'k. 
Harmad vagy negyed nap a’ mú'tétel utzin a’ szem legelô 
ször nyittatik fel. _ 

436. §. A’ lenyemás’ és hzitraferditzís’ mi'ite'telére ШЕ 
lönbféle bajok szoktak követkczni , mellyek orvosi segit 
séget kivánnak. Ide tarteznak: a’ liänyn’s és más ideges 
bántalmak , a’ mer, a’ szemgyuladzís és a’ hályog’ vissza 
térése. A’ hányzis és a’ többi ideges bzintalmak gyakrab 
ban szoktak tolulni ezen ml’itételekre ha a’ t6 a’ tülk 
hártya'n becsáttatik be. Hasenló ide es- ba'ntalmak kö 
zönse'gesenaz elsö huszennégy óra alatt zillanak be a’ тиб 
te'tel utzín, és a’ sugziridegek’ se'rte'sébôl következnek. 
Megsértetnek pedig a' sngáridegek többnyire, midön a’ t6 
nem a’ kellö helyen szuratik he n’ szembe; ig ’, nlidôn 
épen a’ szemteke’ harántes dtmetszésében becsatatik be, 
vagy a’ szemböl fel és alzi Гоп-(шт: éllel huzatik ki. Leg 
genoszabb ezen hábergasek közt n’ hányzis; mert ez ‘Щи! 
a’ hzilyog többnyire vissza szokott téritetni. Az ideges 
bántalmnk’ lecsendesitése're fzíjdalemcsillapitó és idegösz 
tönlö szerek kivántatnak. Mindazziltal ha ezen ideges 
hábergzisek mellett egyszer’smind szemgyulada’s’ kórjelei 
is jelenkeznének, az orveslzis elôkelöleg lobbellenes ké 
sziiletet, idegösztönlö gyógyszereket pedig csak kisebb 
mértékben kiva'nna. 

437. §. A’ mor'is gyakrabbnn következik ezen mii 
tételek uta’n , ha a’ tiilk- mint ha a’ szaruhzirtyzín ‘Яга! vi 
tetnek végbe. Ezen gyziszos bajt néha a’ sugziridegek’ sér 
te'se, de többször az idegrecze’ sebesitése vagy nyematxisa 
Мёд elö. Az idegrecze’ füre'szképú szélén kivziltképen 
akker ejtetik seb, midön a’ t6 a’ szaruhzírtyzitól igen 
messze szuratik be a’ tûlkhártyába, ‘аду n’ mi'itétel’utolsó 
szakziban а‘ szembe igen mélyen eresztetik be. Nyematása 
pedig ezen iinem hzírtyzinak _akker történik meg, midön 
az egyébìrántis kemény ha'lyeg az idegreczéhcz igen 
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erösen odaszori'tatik. Midön a’ iiior ideges részek’ sértéséii 
alapúl , csak igen nehezen gyńgyi'tathatik meg; ha pedig 
nyomiisból Штаб: , sokszor ha a’ hiílyog' felemelkedésével 
a' nyomás megszi'ínik, szerencsésen elenyészik. Midôn 
‘вы: fel lehet tenni , hogy a’ hályog az ideg'rec'ze’ nyoma 
Майн alapszik, nem lesz czélellenes a’ testnek nagyobb 
meg'i‘ázäsa , vagy hiíny'ás Юга! a’ hályog’ vissznliajta'sát esz 
közölni. l l ' 

438. 5. A’ szem‘gyuladás’ ritkxíbb következeliiie ezen 
můteteleknek, mint a hälyogfkivételnek; azonhan nein 
épen ritkiík annak példäi a' hályog’ lenyomás‘a ё; liátra 
fordi'tása utän is. Midön ezen mi’íte'telek a’ tiilkhärtyiín 
мы vitetnek véghe, az érhärtya’ sértése , ti’ sziviírvány’ 
sebesi'tése, és a’sngártest’elszakasztiísa“, ha pedig a' sza 
rnhiírtya'n keresztiil intéztetnek, a’ vi'znedv’ hi'ivelye'nek 
sértése és a’ liita’széleinek nyoniása adhatnak okot szem 
gyulada'sr'a. Valaniint pedig ezen okok kiilönhfélék, iigy 
a’ szeingyulada’s is különbözô alakokbaii mntatkozik : majd 
mint szivárviínylob , majd mint érhiirty'alob ,~ majd pedig 
mint szaruhiirtyalob tú'nik elô. valaha'nyszor ezen gyn 
ladások a’ kifejlödés’ magasabb fokära jntnak, mindany 
nyiszor azon veszeglellnes kiinenetelektöl lehet tartani, 
inellyekröl inär föntebb volt alkalmnnk szót ejteni. Hògy 
pedig ezen gya'szos végzödések elfordi'tathassana'k, ezen 
gyuladiísokat a' legnagyolib vigyiízattal kell orvosolni, 
és idejében hatós lobellenes készülethez folyamodni. ._ 

439. 5. A’ lenyoinatott vagy hiítrafordi’tott hályo'g'néha 
ìsmét vìsszatér és a’ la'tiísnak ujolag giítot ел; kivált ha 
a' im'ítétel а’ szaruha'rtya'n эта! meten; végbe. Ezen Ня 
szate'rése a’ hályognak töbhnyire iiiiiidjiíi't a'mii'tétel u'tän, 
és csak igen мы" történik hosszabb idó” lefolyta titan. 
Mert inint 'l'. Sömmering Wilh. tapasztalatai bizonyi'tjiík, 
n’ lenyoinott мну"; lassankint lia egészen fel nem sziva 
tik is, de teteinesen megkisebbiil; az i'iveghiirtya pedig 
azon a’ helyen , hol а’ lialyoggal érintethen vagyon, nie - 
vastagszik, es a’ ha’lyogot néini мы“ szövet Бах-Щ‘! e ; 
a’ lencsetokban Щиты, inelly a’ snga'i'iiyujtviinyokkal 
összefiiggéshen vagyon és ezek a'ltal ta'pláltatìk, némi 
kocsonyaneini'i gyurina tala’ltatik. Mi a’ ha’lyog’ visszaté 
résének okait illeti, azokat a’ темпы“ de még inka'bh 
a’ Мне!‘ tetemes mozdnlataiban találhatni; millyenek az 
ugrás, elese’s, liiínyás , köhögés, tiisszenés ’s több'effélék 
által okozott rázatások. Nein soká a’ mi'ítétel utiín az által ` 
is visszatér a’ hályog, hogy a’ heteg ide ’s ‘от. hányja 
чей inagát, vagy kemény székletben szenved, erôltetett 
beszéléstöl, nevetéstöl nein tartózkodik,vagy keményebb 
étkeket eszik. Val'ahányszor a’ hályog visszatér, azt inin 
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denkor vagy hasonló nu'ítevéssel, ‘аду ha semmi nem 
ellenzi, kive’tellel kell eltávoztatni. De ha а’ hályog’ 
visszutérése nem soká а’ mú'tétel ntán következett, `161` 
meg kell jegyezni , hog; a’ můtételhez csak bìzonyosidö’ 
.lefolyta után .lellet okìranyosan líjolag fogni, minekuta'nn 
t._i. az elöbbi můtevés’ szokott tüneme'nyei megszüntek, 
’s a’ szem’ minden izgatott ällapotra 111011116 jelei е1е 
пу6521е1ь 

440, §_. A’ hályog-mûte'telnek barmadik f6 neme a’ 
feldarabnla's vagy 15 a’ felszegdelés, melly 1111111, mint 
maga а’ nevezet tani'tja, a’ ha’lyog kis részekre felmetél 
getik ’s felosztatik, hggy ekkint a’ víznedvben 111101906 
jon 65 felszivussék. Ezen ml'ítétel 15 xnajd a’ szaruhár 
tyán majd а’ tülkhártyán által vxletìk véghez; honnét a’ 
felda'rebola'snak 15 ké; fajai vannak. А’ szarnhártyán ke 
resztül ìnte’zett hályng-feldarabnlás szarúsf/,urásnak is (ke 
ralonyxis) neveztet'ik. De minthogy а‘ lenynmás’ azon 
faját, melly a’ szaruhártyán által vitetik végllez, hasonló 
joggal sznrúsznrn'snak lehetne nevezni: alkalmasnak 1111 
521111 ezen ke'ges kifejeze'stöl eltgívvoznunk, 
' 441, §_. A' 11111у08-Ге111111’а1101115’11200 fajúra, meily а’ 
szaruhártyán által eìzközöltetik , közönségesen görbe 1111 
lyogtö használtatik, mellynek sokan Spliféle módosl'ta'so 
kat adtak, A’ hályogtök’ közönse'ges alnka'tól Langenbeck' 
szarumetszöje (keratonlus) yalamennyire eltávozik , és a’ 
'többi töfajok között legalkalnmsabb ezen lm'ítétel' nemére. 
A’ hzílyog-feldal'abolás’ másìk faja , melly t.i.a’tiìlkluír' 

-tyán a'ltal intéztetik, Iöbbn ire egyenes hïílyogtôvel 1111] 
tntik vegre, Némelly esete ben Adams 's több 111130101‘ 
vosqk ezen nn'itételt a’ tiilkhárlyán 1111111 1161111 vákony 
késeeskével eSzköî/Jìk.- -~-- Magät fl' mllnkaîételt mìnden 
kof' můleges látatágíta'snak kell megelözni; azért a’ 11111 
tevés elött egynehány órával a’ szembe beléndek- vagy 
nadragnlya-vonat akär ecsettel alkalmaztassék, 111161142 
ben felßlvasztva a' szembe cseppenkint eresztesse'k. 

442, §, А’ 11111у113А`е111аг11Ь0165 a' szaníhártyán zíltal 
mind _a' két szemen а’ jobb kézzel végeztethetik, és két 
szakrg osztatik: t, 1. az eszkôz’ beboesátäsára es a’ hályog‘ 
felmegéle'sére. Az eszköz többnyire a’ szarnhártya’ als-ó 
része'n, ’s а’ la’ta' kiilönbféle kìtágultságához képesç 11’ 
11111‹11111—1у11161 kisebb vng)r nagyobb tävulsägban sznratik 
be. Némellykor a’ bal szemen valamennyire a' kiilsö` 
szemszeglet fele' sznkták a" hályogtöt bebocslítani. De 11’ 
szaruhártya' közepébe beszurni а’ töt nem szabud; mert 
ha a’ seb hegjegyet talál maga után hagyni, e1, a’ láta 
elótt lévén, a' látásnak gätot fog ejieni, Midön а’ t6 а’ 
szaruhártyába beszuratìk, annak olly helyzetct szükse'ges 
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Май, hogy a' szaruhártya' lemezeîn azennnl keresztiil 
hathasson , ne pedìg ezek közé csúszhasse'k. lnnét legal 
kalmasubb a' hályegtöt felfelé {опиши nyéllel, és a’ 
mú'tevô felé irányozett demborúsa'ggal a' sznrnlm’rtyán be 
szurni. Mihelyt n’ t6 а’ mellsö szemcsarnekba behatett, 
azonnal a’ látán :íltal а’ hályogra igazítatik, Is Еду a' mii 
tétel' elsö szaka bevégeztotik. 

443. §. Minekutána а’ t6 a' hályoghoz alkalmnzta 
tott , annak begyével elôbb а’ lenesetek‘ különbféleirány- y 
zatlmn felmetéltetik és összerentatik , nzutfín maga a’ há 
lyog is apre darabekrn szegdeltetik és felesztatik. Ezen 
darnbok' nagy re'szét a' mellsö szelncsarnekba kell rake 
gatni; mivelitt bövebb víznedvtöl vetetvén-köríil elöbb 
felszivatnak. Над)’ pedìg а‘ nnltétel annríl hamarább 
feganates legyen, a’ hályeg’ közepét n’ tövel átfnrni, 's 
l'gy a’ látásnak azonnal lyukat készl'teni czélirányos leend. 
На pedìg a' feldarabelás közben а‘ nnìtevö a' lencse’ kö 
zép részét keménynek 's a’ feldarabelásra alkalmatlannal: 
tnlálnii , ezen keményebb részt nzennal lenyomással vagy 
hátrafordr'tässal kellene eltáveztatni.----Midön a’ мамам‘ 
ezen lnzísedik része ve'geztetik, vigysízni kell , hogy n’ t6’ 
különbféle mezgatzisai вы: a’ lrítai szél valamelly erö 
sznkot ne szenvedjen, és a' sznruhártya azen a’ helyen, 
hel a' I6 beszurntett , szerfelett ne nyemassék. Hegy ezen 
nyemást kikerülje a' nn'ítevö, a’ szaruhártya' minden fe 
szítésétöl tartezkedjék, és inkább mind keze'vel, mind а’ 
lövel а‘ szem' mezgaisnit követni ipnrkedjék. 

444. §. A' hiílyeg’ feldnrabelása а’ tülkhártyán által 
luirem részböl ё" , mellyeknek ke't elseje épen azen mó 
den végezletik, mint а‘ tiilkhártya'n általi ńrílyeg-lenyomás 
ban ‘аду -ha'tral'ordn'taísbam A’ hályegtô t. i. вы‘ egyenes 
nkär görbe legyen, n' föntebb elöadett szaba'lyek szerint а‘ 
tiilkbzírtyán u’ szem'luitsó csnrnekába bebecsättatìk, ésa’ 
lnilyog' mellsö szl'ne eleibe igazn'tatik. A'harmadik része 
ezen mlîtevésnek akkint intéztetik, hogy a' tö’ élével 
mind a’ tok, mind a' lenese legnngyebb szorgalemmal 
felmetéltesse'k , és а’ felszegdelt darnbek’ nagyebb része 
a’ mellsö csarnekba mezdítassék. - A’ kemény hályogo 
kat, mellyek az öregoknél ferdulnak eló, T. Adams úgy 
‘лица szét, hogy еду keskeny késecskével a’ hályeg' mellsô 
falából а’ nélkül, hogy аж а’ sugárnyujtvänyoktól elsza 
kasztaná, vagy helyéból kimezdl'taná, annyit levakar, 
mennyit csak lehet; ’s a’ lev kart részeket a’ „мы szem 
csarnokba átrakogatja. Mihe yest ezen részek a' mellsô 
csarnokból felszivattak , azennal az emln'tett bfinásmódnt 
ìsmételi, és a’ hzítrnlévö hályogból ismét egy részt leva 
Кап‘; haesak az МН" ma'r eléggé megpuhulván а’_ falda 

` 
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пЬоЫзга alkalmassá nem lön. Ezen munkatételt azt‘án 
mindaddig ìkmétli, mig а’ hályog egészen fel nem ова 
tatik 's szürcsöltetik. ' 

445. §. А’ feldarabolás’ munkatételében пледы": 
néha, hogy mihelyt a’ tö a’ tülk- ‘аду szaruhártyán be 
szuratìk, a’ liíta azonnal görcsösen összehuzódìk. Ezen 
esetben a' munkatétellel тамады; szünni kell, ml’g a* 
görcs el nem enyészvén, a' láta ismét rendesen kitágul; 
különben a’ szìvárványhártya megsebesl'tetnék, ’s a' mü 
tételt `heves szemgyuladás követné. Hogy pedig a' szi 
várványhártya’ emlitett görcseì авт“ hamarább megszüm 
jenek, а’ lm'ítevö kezét a’ bfímódott szem'eleibe tartván, 
a’ világosság’ behatúsät mérsékelje. -- Megtörte'nhetik 
továbbzí ezen munkatételben‘, hogy a’ nn'ítevó a’ hályo~ 
got keményebbnek találja, mint elöre gondolta. Illyenkor 
а’ ha'lyognt feldarabnlni igen nehéz vagy épen lehetetlen 
lenne: jobb teha't, a’ javnllal azonnnl xnegváltozván, a' 
ha'lyogot lenyomás vagy hálrafordítás «Яга! eltávoztatnî. 

446. §. A’ hályog’ feldaraboläsa utän a’ beteggel épen 
azon bánäsmód kìvánmtìk, mint annak lenyomása után. 
A’ bajok is, mellyek a’ feldarabola'sra tolulnì мешай, 
ugyanazok, mçllyek а‘ lenyoma's után következnek. Mert 
ha ezen mûtétel a’ tülkhártyrín által ‘Мета véghez,nem 
c'sak egyíittszenvedésböl ta'madt hányás és mor lehetnek 
következelmei, de szarulob és szìvárvänylob is minden 
rosz következéseikkel támndhatnak a’ feldarabolás után 
is. Ha ezen betegségek valószíggal beállanak, mikint 
kelljen azok' crvoxlászít elìntézni, már föntcbb (437és438 5) 
elöadók. Itt (ем: nincs egyéb hátra, mint hogy az utó 
hályogról, melly n' feldarabglás “tán gyakran травма! 
tatik, ejtsünk egy pár szót. Hasonló utóhályog ‚мы: 
fordul eló a' feldarabolás uta'n , mìdôn а‘ ml'ítétel _alatt a' 
lenesetok nem metéltetve’n eléggé бане, késöbben meg 
humályosodik ’s hályogot képez. Ha -ezen hályog a’ lá 
мы tetemesen akadályozzn, azt, mìnekntána a.' feldarabo 
На uta'n minden izgatńsra mutató kór'elek eltüntek, le 
nyonnással kell видимым, hogy a’ lala' tìsztasa'ga ìsmét 
helyreálljon. Ha pedig az elsô feldarabolásban a’ lencse 
nem metc'ltetett fel kellöleg, ’s ìnnét a' felsziväsnak ma 
kacson ellenállván , a’ látás helyre nem :ill: а‘ feldarabo 
Не: ismételni „мёд“. ‚ 

447. §. Elöadván a’ hályog-můtétel’ minden nemeìt 
és mńdusításait, elôszámlálvn’n az azokra tolulhatö bajo 
kat és váratlan eseteket is, ma'r ezen módok’ jó és то“ 
oldalait szükség egy keveset' meghányngatnunk, hogy 
minden mú'tétel' nemének javallatait és ellenjavallataìt 
annál pontosabban kinyomozhassuk. --~ А’ lxályog-kìvétel' 
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legföbb haszna ablmn dll, hogy gyökeres gyógyi'täst ké 
pezvén а’ mi'ítétel, utána n’ hiilyog a’ látásn‘ak többe gá 
tot nem ejthet. Ezen mú'te'tel' hasznai közé tartozik to 
viíbba’ az is , hogy a' sértés leginkább és in_ajdcsakneni 
egyediil а‘ szarnhárt iii-a koi-látoltatik; innét a’ szeiiiciiar 
nokok’ vérrel elönt'dései, különbféle ideges biintnlinak, 
lnint p, o. hányás 's ‘бы’ eifélék szinte soha sein követik 
а,‘ hályog’ kive'telét. Ide jiírnl végre, hogy a’ kivétel utiín 
а’ liítás' próbatételei Щи“ a’ шагам’ szerencsés elsiilésé 
rôl a’ heteg bizonyossá tétethetik, és ennéll fogva a’ jó 
kimenetel’ reiiiénye áltul az orvos minden rendeletei’ szo 
rosabb inegtartására ösztönöztethetik. 

448. 5. De ezen fontes elökelöségekkel nein kevés 
‘мы ellenkeznek a’ hályog kìvéielnek. Ugyanis min. 
denek elött nein lehet akadiílyozni , hogy a' szarnliärtya‘ 
nagy _sebén a’ levegö a’ лещ’ belseje'be be ne hassen, 
hol a’ нет’ re'szeit Иван/дн , gyakran veszedellnes gyn 
lndiisokra alkalnia't ne szolgáljon. A' szem’ részei' Зава 
tását növeli tovlíbbá a' különbféle eszközök’ isme'telt al 
knlinazata, melly a' kivétel‘ mnnkatételével sokszor 
едут‘ jár. A’ Майя, melly ezen inn’tétel áltnl helyre álli'-, 
"по", пёЬц késôbben a’ lencsetok' utó-ineghoinályosodáiia 
miatt , ha t. i, ez a’ iniitételbeii eléggé ëssze nein rontatottI 
tòkéletlenné- «атак. Maga pedig ezen niunkatétel igen 
iiiů'le es; félénk , nyughatatlan , ’s szeniein iiral'kodnî nem 
tudó _etegeknél vagy épen nein vagy csak a’ szemek’ Su, lyôs Sérelinével esz'özöllietö. Атп betegekne'l pedig,l 
kik’ szeineik а‘ szemgödörben nielyen beronnlva vannak, 
kiknek szeinhej-rése vagy niellsi'i szeincsiirnoka igen ki 
csiny , toviibhii kik n’ hályogon kivül egyszeŕsniind agg-i 
körben ‘grens senilìs), elöhegben (synechia anterior), a' láta’ szo ványos szornlatábaii ‘аду а‘ sziviírvänyhiirtyii‘ 
inozgatlanságii'ban szenvednek, а’ misten átalánosaii 
végrehajtani nein lehet. 

~ 449. 5. A’ lenyomás és hiítrafordi'ta's hasznai sokfé 
lék. Az ajánlja leginkább ezen ini'i'tételeket, h0gy lieve. 
sehb iigyességet kivánnak, in_ìnt a’ hályog’ kivétele; 
inert, minthogy a’ inunkatetel ezen mú'tét'elekben keve 
seblié mesterséges, elég bätran végbevitethetik azon or 
vosok мы is, kiknek még gyakor tapasztalásuk és mi'í 
tevô készségök nìncsen, ini а’ kivétel’ munkatételére 
szükségesleg megkivántatik. Továblfiá a’ szemek’ és ezt 
környezö részek' inìnden alaklatában, söt a’ félénk és ‚ 
nyughatatlan betegeknél is sokkal könnyehben végre haj 
штата}: ezen ‚нашем, inint a’ hályog’ kivétele. A’ 
sérelein , mell)r a’ szemen ejtetik, csak еду pontra kor 
látoltatik , mellyen n’ levegö be nem hathat; innét ezen 
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mdtótelekre rìtksíbban következìk szemgyuladsís, mint a' 
kìve'gelre, Ideja’rul végte're n1. is, hogy ezen nnïtételeket, 
ha mìndjzírt a’ hälyog “Виза tél-ne ìsftöbbször és annyi 
по‘ Alehet мышцы, mennyìszer ах! а’ ha'lyog' vìgszaté, 
rése kivánja. S61: még azon csetekben is, mellyekben 
ezen mñtételek szerencsétlen kimenetellel Мумий‘, a' 
látás mú'leges láta-ke’szíte’g által gyakreblmn h_el_yre,-állí-- 
тьмы“ ‚мм a' ‘мы шйш 

‹ ‘i1-lli-V 

450, §, А’ lenymmís’ és hxígrafordl'tfis’ terhei közt 
mìndenek elött вы kell emlItenünk , hogy ezen I_m'itételek 
csak palástoló gyógyítást nyújtanak, és a' beteget nem 
helyeg‘ik bátorságba az iránt, hogy a’ hályog a’ gest' te 
tenics räzata'sai után ismét visszn nem ter-e, Azután 
gyakran а’ sngáredények' lnegsérlése lniatt más' a' щцп 
kàtétel alett a’ szemcsarnokok vérrel elöntemek, a' uni 
tétel мёд pedig az id_egrendszer sulyos és Уважайте! 
bántalmai , maga a’ mor а‘ szem' ìdegei’ könnyů megsért 
hetése miatl köveçkeznek, ’s a' mliteve'st `Silißretlenné «ь 

451. §. A' feldarabolásnak méltän abban гад-111151; el 
sôsége, йод’ minden mdtéxel-nexuek Кбит: legkönnyeb 
ben, és, ha а’ szaruhärtydn kereszn'il intéz‘tetik , mind а’ 
ké: истец jobb kézzel végeztethetìlç. Azonkívíil a_' це 
nlek' minden alaklatában, söt a' gyenge'bb csecsemôknél 
is elég könnyen végrehajlathatik, 's ha, a' felszivás las 
subban balad, többszön is ìsmételtethetik а’ feldarabolás. 
'fuva'bbá mìnthogy ezen ml'ítétel ‘(ММ csak kis sel) (Жоп 
mtik, a' következ'ô думать is csak ritkán vagy csak kis 
fqkban tapz\s'¿tul¢atik, De Ilegjelesebb haszna a' feldara 
bnlásnak lne'g is abban й" , hogy nem különben mint а’ 
kìvétel gyökeresen gyógyít; mert valamìnt a’ szembôl ki 
Те" ‚ úgy n’ felolvadt és fszivatott hályog is a' látásnak 
gámt nem „мы, „ 

452. ß. Ellenbenl a' feldarabolzisnak mélta'n МЫ!“ 
lnlajdom'tagik , hngy gyakran , kivált ha а‘ szaruhárlyńn 
által eszközöltetik ,'szaìfnlobot tälnaszt , :nellyT hoxiszú~ fo 
I_yqmatot szeret követni , és könnyen а’ szivárványhártyára 
is kiterl'ilvéll , a" beteget uemcsak kegyetlen fl'q'dalmakkal 
“пота, de войны‘ a' lätástól is tökéletesen megfosztja. 
A’ ma'sìk alkq‘lmatlansa'g, mell)r а’ feldarabolást gyakran 
kövefî , a2 , hogy a’ tok-lencsehályogban , hacsak i1’ len 
csetok e észen el nem rontatik, késôbben utó-.tokhályog 
támad, asonló hályog támadbat a’ lencsehályog' felda 
rabolása után is, ha- a’ tok késöbben ho‘mályosodik meg. 
Bizonyos dolog 'végre , hogy а’ hályog csak'lassan sziva 
lik fel, söt войны’ isméteu feldarabola'st is kìván. Ez 
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leginkább akker törte'nik, midön a’ hályog kemény, "аду 
haladtabb kerú betegben fel'dul elö. 

453. §. Mi al javallatekat minden egyes hályog-mú 
tételre illeti, már а‘ mondottakból kiviláglik, hogy a’ 
hályog-mútétel’ mindenik nemének “И: hasznai és saját 
alkalmatlansxigni lévén, egyiket sem lehet minden elô 
forduló esetben és minden különbség nélkül sìkerrel hnsz 
мы; haneln hogy mindegyiknek közülök tulajden alkal 
maza'si köre vagyen. A’ kivételt mindazen esetekben ta 
mícses intéznì , mellyekben а' betegnek a' hályogon kl'vül 
semmi egyéb baja nincsen, midôn lehzít a’ haílyeges sem 
senyvben, sem valumelly kórszúnyban nem szenved ; azon 
kl'vr'il a’ mr'ítétel ala' szánt szem rendes alaklaltal bir, вы; 
demberú, 's helyzetére nézve mérsékesen kiülö, a’ szem 
héjak’ rése ele'g nagy, a’ mellsö szelncsarnek nem kicsiny, 
és a' szivzirványhaírtya töke'letes mezgékenysággal bír. 
Ezennn'íte'telre tevábbá legalkalmasnbb a’ kelnény lencse-, 
vagy tek-lencsehályog , ha felette пиву tériméje vagyen. 

454. Megesmérkedvén a' liályeg-kivétel'javallataìval 
csak alig fegjuk ezen mlitételt ma'skìnt, mint a' шаш 
hártyán ajánlani; mert ama’ tetemes kárek (425. §),|nely 
lyek a’ tülkhártya'~ sulyes megsebesl’téséböl következnek, 
ezen hártya'n általi kivételtöl az orvosekat méltän elüesz 
tették. A' hályeg' kivételében a’ szaruhártyán által nem 
minden orvesok папу“: а’ szarnhzírtyametszés' ugyanegy 
irányát czélira'nyesabbnak. A’ fölfelé intézett fe'lheld 
metszés már régebb ìdôk’ telálmänya , 's а’ lninap T. Jä 
gertôl újelag divatba hezatván, sek újabbaktól dìcsöìte 
tik ’s gyakeroltatik. Ezen ervosek sekfe'le haszneknt vár 
па!‘ ezen irsínyzattól. Mindenek elŕitt azt tartják, hogy 
n’ hályog’ kivételét'e' móddal rìtkábban követi szivár 
vány- vagy iivegtextiszam. Aztán a' szaruhártya’ sehe ha 
marabb beheged, lninthegy a’ sebszélek a’ felsö „еще; 
:iltal állandólag közérintetben tartatnak, és az alsó szem 
héj' mezgáai alatt (mint а’ lefelé {таит nletszésben) 
egymästól szét nem vonathatnak. A' visszahatást is cse 
kélyebbnek állítják hasenló irányzatú metszés után ; mint 
hegy а.’ bövebben elválasztatott és' a’ szemben gyakran 
öszegyíilemlö meleg könyek a' sebet nem izgathatják. ’S 
végre ha tán a' szaruseb hegjegyet hagyna maga után , 
e2 a’ szaruhártya' felsô részén létezvén, u’ látásnnk tete 
mes akadályt nem vethetne; sôt ha а’ můtétel szerencsét 
lenül végzödnék is, а‘ nn‘íleges láta-készítésre sokkal 
gyakrabban maradna hasonló metszés után a’ szaruhártyán 
Flkalmas hely, .mint ha illyen szerencsétlenség aláfelé 
‘пиши metszés után történik. 

455. 5. Ha ezen elöszámlá-lt hasznaita‘ felfele' ìntézelœ 
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szxírumetszéánek bl’rálat alii veendjük, ki fog ‘синий, 
hogy közůlök legtöbbekben nagyobb a' külsö fény, mint 
а’ valóság. Ugyanis mi elöször а’ szivárványhártya' é az 
üvegtest’ iszamát illeti, ez megtörténik minden nyomásra 
a' felfelé ìntézett félholdmetsze’snél is. Azonkl'vül a' szi 
várványhártya ezen metszésen átal is mindnnnyiszor ki 
„Башня: a‘hályoggal, ‘Шампуни- а‘ Ьй1уо3 igen nagy, 
газу а’ metszés aránylag igen kicsiny; az üvegtest is 
hasonlókép mìndeníitt kiiszamlik, hol a' hályog n' 51616 
hárryával бане volt nôve. Ezen iszamok' egyikét sem 
lehet tehzít a’ szarninetszés’ irányzata ältal akadályozni. 
Mi n' seb‘ hamara'bb hegedése't illeti, ez az alányíló 
>lnetszén után is megfelel tökéletesen o'hajtäsunknak; mert 
már elsö hnszo'nne'gy óra utfín а’ шеЦвб szemcsarnokot 
helyreiilli'tva találjuk, biznnyns jeléíil annak, hogy а’ 
sebajkak :mir összeforrottak. De nem is könnyen ‘шпаг 
hatnak пёс egymástól а’ sebszélek, ha mindjq'rt а’ beteg 
kevésbbé nyugalmas volnn is; hacsak a' ‘детей szemgöd 
rükböl igen ki nem állanak. Továbbá ha а’ sebajkak egy 
lna'ssal szoros érintetben vannak (mint valóban lenni szok 
tak), a' könyek azokat nem érhetik, következôleg nemis 
izgathatják. Egyébîránt,l hogy a' kivétel után n' nedvek’ 
«мы: el kell fordl'tani, már föntebb (421. Q.) emll'tök. 

456, ё. Egyetlen egy valószígos hnszna tehát a' felfelé 
nyl'lń sznrumetszésnek nbban й", hOgy а’ szaruhártya’ 
alsó мы. ritkábban következik utiína homály. De lás 
snk már e’ шеи-жён’ alknlmutlansa'gát is.V A’hályog ezen 
lnetsze'aen nehezebben tolamlik ki, 'a' szìviírványhár 
tya pedig nagyobb nyamást пеней. А’ hailyog' vissza 
marndt puhzíbb részei , vngy a' tok' pelyhei ezen metszé 
sen épen nem ‘аду csak igen nehezen vetethetnek ki. 
Azonki'vül sokszor megtörténik , hogy a’ szem hirtelen 
felfelé гашиша", az elválasztott karélya а’ szaruhár 
tyának а‘ felsö szemhe'j állal egószen kifelé fordi'tatik, 
lninél veszedelmesb ezen hártyzín nem eshetik. Végre azt 
sein lehet elhallgetni', hogy а’ felfelé intéz‘ett szaru-metszés 
sokkal nehezebb, mint ha ala' felé intéztetik. Mär pedig 
a’ háiyogJiivétel' „мышь, Ьа mind'árt a’szarumetszés 
allí felé igazi'tatik is, bizonyára elég ne éz és alkalmatlan; 
úgy látszik tehát, hogy nem lenne helyes ezen egyébkint is 
nehéz müte'tel’ alkalmatlanságait és nehezségeit nyilvános 
és minden ke'tségnél világosabb’haszon nélkül öregbi'teni. 
Mindezeket fontolóra vévén, úgy véljük, hogy а’ közön 
Séges ala'felé il‘ányozott félhold-metszés legalkalmasabb. 

457. §. A’ ha’lyog-mi'ítétel’ második nemét rosz test 
kiilemény és mind az egész test' mind а’ szem' nagy seb 
hedékenysége kivänja. Azonkivíil azon hályogotis, melly 



ладу fôfájiísok közt vette eredetét, vagy biijakór’, görvély. 
kór’vagy lengyelfi'lirt’ (plica polonica) folyainata alalt fej 
lödött ki, ezen ini'ítétel‘ nemével kell elinozd i'tani. Alkalnias 
toviibbií ezen mi'i'tétel vagy a’ inélyebben fekvö vagy az igen 
kinülö szemekben: “Штат az igen kis szeinhéj-rés, 
aggkör, elö- vagy hiítsóheg, a’ láta’ szokványos szorn 
Ива és a’ szivárványhártya‘ inozgatlansiígn is ezen пай 
tételt kivánják. Végre még azon esetben is a’ lenyomás’ 
miitétele javalltatik, midón a’ beteg púpos hät vagyinás 
akárini ok iniatt hanyatt nein fekhetlk. ` 

`458. 5. Mihelyt` az eléadott okok úgy kiviínjiík , hogy 
а‘ hályog a' szeinben benhalgyaiisék, azonnal azt sz'iikség 
kinyoillnzni, ha a’ ienyoinas veg a' hátrafordi'tás javall.- ‚ 
tatik-e inkább. Lenyomást javal a’ kis hiílyog, mellyet 
a' suga’rnynjtványok elszakaszta’sa nélkül a' hát'só пень 
esarnok’ fenekére el lehet „мы, Innét a’ beezös száraz 
tok-.lencsehiilyug ’s az utó-hályog, akiír e’ lencse'ben akár 
a' tokban fészkifiljôn, a' lenyomásra |е8а1|иаЦтаваЬЬМ:е 
Hiitrafordi'tás pedig minden egyéb hályognál финты‘, 
melly sem kivételre sein feldarabolií'sra nein alkalinas, 
Mindenek közt мы: a' lencse- és tok-lencsehiilyog, ha 
kemény összea'llásn, legalkalinasabb a' hátrafordi’tásra, 
Minthogy pedig aka'r a’ len oiniis , aki-ir a’ lhátrafordi'tiiii által a’ ha'lyogot tökéleteseblyi’en el lehet mozdi'tani , ’s nein 
is tér a’ hályog olly gyakran vissza, ha azon „пишем; 
a’ tülkhiirtyán „адепты“ a’ szarnhn'rtyiin a'ltali lenyo 
inást és hátrafordi'tást kevesbbé tartjnk njánlhatóknak, 

459. 5. A’ feldarabolás minden pnha és folyó hályog 
han javalltntik, De a' kemény összeiílliisii hályogok is 
nemcsak Наш! de öregebb egymikben is lassankint fel- . 
szoktak винный, Ennél fogva ezen „пиши nemelly or 
vosok kiilönösen megkedvelvén, javallatainak ta'gasb me 
_zót тайн-пай, '_s azt szinte minden hálìyog' elinellôzésére mint 
legezéliriínyosabb шашек ajániják. De ezen közönsé 
gessé tételt a’ feldarabolás meg nein érdeinli; inert igen 
hnzalinas gyógyi'ta'st nyújt, ’s a’ шашек gyakran давний. 
teliii is szi'ikse'ges. Söt еду ideig azon hibás hiedelein is 
nralkodott, hogy ezen iniitétel ntiín kisebb a’ gynladás’ 
veszedeline ‚ там a’ hályog-.mdtétel’ egyéb neiiiei után. 
--- A’ pnha vagy puha-keinény hiílyog’ feldaraboliísát a’ 
tlülkhärtyán által inkább чёрный, mint a’ szaruhártyiin 
filial; inert amazon keresztül a’ hályog tökéletesebben fel’g 
osztathatik. 
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Üveghályog. 
(Glaucoma). 

460. §. Uveghályognak az iivegtest’ és iiveghártya’ 
llomályát nevezzük. A’ baj' kezdetén a’ szem’ fenekén 
saírgazöldes homály mntatkozik ‚ melly sokkal mélyebben 
fe'szkíil, mint a’llályog’ kezdetében szokott lenni. A’ lab 
ta's mindjárt eleinl'e nagyon elcsügged,'s rövid ìdö mulva 
egészen clenyészìk. А‘ lám Миши! és a’ szemszegletek 
fele’ ‘пред, elzslnnyirn,l hogy а‘ szivárványhártyának né 
mellykor csak a' sugárkötö köl‘ül lebet keskeny szélét 
észrevenni. A' szemteke’ rendes e'rmeczessége займа kô~ 
Iieménységgé “ШК, 's a' szemedények vìssze'rdagannto 
kat képelnek. A' zöldhályog' kifejlését azonfölül kemény 
föà és szemfájások kisérik‘ Mînekutäha au Мадам‘ bo 
mälya bìzonyos ‘от emelkeden, a’ lencse is homályba 
borul, 3s ekkor n' baj íìveg~lencsehńly0gnak (cataracts glaueomatosa) „мышь. Illyenkor a' zö demllomály Юра 
ten a’ zivńrva'nyhártya megett szemléltetik; söt a' homzh 
lyon Киеве, minthogy egyszer’smihd даёт“ is szokott 
ЕЩЁ, sokszor a’ kitágult Шин)!‘ benyomulva tapumntald tati a l 

461. ф Az íiveglnílyog nélm ltökéletesen égészséges 
emberekben minden esmért ok ne'lkül ta'mad. De gyakòry ta 
pasztalás tam'lja ат is , hogy a' közönséges kórszunyban 
szenvedö egymìk ezen bajjal leggyakrabbnn Ирине]: meg. 
тащит okáúl majd nem mindig az íiveghártya‘ душа‘ 
ddsa ищу“, mellynek folyamata nlatt hihetôleg nemcsak 
az üveghártya’ задние és küleménye, de magának az 
üvegnedi/nek elválasßta'sa is változäst szenved. Az iiveg 
llártyalob рейд; vngy mngánosan, ‘аду kösuvényes szi~ 
várványlobbal párosulva сомы elö. 

462. 5. Jóslata mind az Мед‘ mind az íivegálencse-> 
ha'lyognuk igen szomorú; тег‘: ezen betegségek tökéleteJ 
sen gyńgyl'thatatlanok. Azonban n’ kezdetben lévö üveg 
hfílyog’ kifejlését, melly a’ Май: még nem enyésztette 
el ege'szen , mint némellyek vélekednek, ámba'r rítka esed 
tekben, de czélira’nyos „шт által fel мм tartani. 
E’ végre, hacsak a’ beteg’ alkotmánya nem мнений, kö 
zönséges és helybelì véreresztéseket, hashajtókkal párod 
sl'tva ajánlanak. Mellyek' elôreboosátása után belsôkép 
gaja’kot, sisakfüvet , dárdany- és higany-készítményeket, 
külsökép ринг dárdanyírt, boroszlányhéjat, kutacsokat, 
’s nìagára a’ szemre зайка: hevet javallnak. 
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MÁseDIK REND. 

A’ felytonesság’ félbeszakadásán alapuló szem 
nyavalyák. ' 

463. §. A' felytonesság’ félbeszakada'sa, melly nem 
tesz elsó képleti hibát, vagy eröbelì "аду mlibeli eredetr'í. 
Ama’ fekélynek, e’ pedìg sebnek neveztetik. A’ feké 
lyeket, mint a' gyulada's’ következelmeit, már föntebb 
említök: e’ rendben tehát csak a’ szem’ sebeit terjesztend 
jiik elô. Minthegy pedìg a’ szemhéjak’ alakän ’s mi'íködé 
sén némellyker а’ homlek’sebei is ejtenek változást: eze 
ket is sziikség megérintenünk. A’ sebek’ kiilönbféle alaka, 
kiterjedése és irányzata, МОК’ sokféle felesztásaira szel 
ваша!‘ alkalmat. De legnevezetesebb azen felesztás, melly 
a' sebek’ terme'szetére alapr'tatik. E’ szerint a’ sebek met 
szett- , szaggatott- és törödôttekre különböztetnek. A' 
гад-бабы: sebekben a' folytonesság nincs világesan felbe 
szakadva, de az életmú'ves részek шпионы‘, 5 a’ véredé 
nyek szakadozva vannak. A’ над atett sebekben a’ fely 
tenossa'g’ félbeszakadása törödésse van páresulva, kìvált 
a’ yseb’ szélei köriil. A’ metszett sebek egyedül a’ fely 
tenesság’ félbeszakadását képezîk, minden törôdés nélkül. 
Hegy a’ külônbféle sebek’ viszenyait annál jebban a'tlát 
hassuk , és jóslatukat ’s gyógyl'tásukat pontesabbun kìfejt 
hessük, azokat a’ sebesített részek’ rendje szerint adand 
juk elö. ‚ 

А’ hemlek’ sebei. 

464. 5. Sulyesabb hemleksebek, mellyek néha a1. 
(дате! is veszedelmeztetik, és sekszer kepenyalékelést vagy 
más sebészi segedelmet kivánnak, ide nem tarteznak. 
A’ szemészt csak azen hemleksebek érdeklik, mellyek a? 
lá y részekre kerláteltatnak, és mellyek’föbb követke 
ze mei közé a’ szemhéjak’ hibái tarteznak. Ezek közül 
a' metszett sebek, mellyek éles és fe'nyes eszközökkel 
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(теней, legkedvezöbb дыма engednek; mivel cze'lirá 
nyosan orvosoltatva,r nem äoká genyede’s nélkül ösxszefon'a 
пак, ’ csak alig látszó hegjegyet hagynak vissza. De 
ha a’ sebszélek kellöleg egybe nem foglaltatnak, так 
vizirányos és rézsút sebekben, genyedés támad, mellynél 
года nemcsak nyilvános hegjegy képlôdik, de többnyire 
más hibák is létre kapnak. Mert hol a’ genyedés igen 
képlödékeny, és széles hegjegyet hoz elö, ott könnyën 
szemhe'jiszam támad. Hol ellenben a’ genyedés anyag 
vesztéssel ja'r, kiszegély vagy nyúlszem következik. De 
mind ezen hibák а‘ szaggatott sebeknek még sokkal душ 
koribb szüleményei; mert ezek csak ritkán gyógyulnak 
meg genyedés ne'lkül. A’ törödött sebek is, ha a’ де]! 
„вшье nagyobb 'nedvömietek törte'ntek, genyedésbe vég 
zödnek ’s hasonló hibáknt szülnek. 

465. §. Hogy a’ homloksebek hamar és szerencsésen 
begyógyuljanak, a’ sebszéleket azonnal czélirányosan 
egybefoglalni szükséges; mi a’ seb’ különbözö iränya és 
hossza szerint kiilönbféle módon eszközöltetik. Hosszú , 
függöleges ira'nyzatú sebek csupa kötözéssel egyítethet« 
nek. E’ végre а’ f6 körül egy alkalmas kötö alkalmazta 
tik olly szorosan, hogy félre ne csúszhassék. На kicsiny 
а’ függöleges seb, egyediil száraz varrás által foglaltatik 
össze. A’ haräntos sebek is, ha kisebb területůek , alkal 
masan ragasztó tapaszszal egyl’tetnek. 4Az egybefoglaló 
tapaszcsi'kok keskenyek legyenek , 's a’ sebre egymästól 
egy kis távulszígban alkalmaztassanak, hogy a’ kiizza 
dandó nyìrk’ kiszìvárgásának helyet engedjenek. Нол 
szabb inaräntos sebek a’ száraz varräson kívül véreset is 
kivúnnnk. Ezen sebek' egybefoglalása tehát, a' sebszé« 
lektöl körülbeló’l egy vonalnyìra készített egy ‘аду több 
csomós van-ás мы eszközöltetik. А’ rézsút metszet se 
bek’ egyl'tésére majd cze'lirányos kötözés, majd száraz 
‘аду "ёгез varra's, majd végre mindezen módok egyszep 
’smind szükségesek. 

466. §. A' szaggatott sebekben is mindenek elött а’ 
sebajkak’ egybekapcsoláafít szükséges mind száraz, mind 
véres varra'ssnl eszközleni. Azután pedig sulyosabb душ 
ladás’ elfordítászira hideg borogata'sok, söt ha a’ dolog 
úgy kiviínja, más lobellenes eszközök is kivántatnak. На 
p'edig ma'r genyedés ‘(Поп Ье, ezt czélirányos oszlató 
irokkal szíikséges kellůleg ápolni. --- Törôdött homlokse~ 
bek , xnihelyt а‘ sértés történt, hideg borogatzísokat ki 
vánnak. На pedig a’ nedvek’ nagyobb ömlege miatt и» 
temes daganat tzímadna , „мамка: lenne szükséges al 
kalmazni. Minekutána ezen bána'smóddal а" gyuladás эше 
rencsésen elfordítatott, a’ kiömlôtt nedvek’ felszivatását 
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kell eszközleni , mi fi'iszereo és léles szerek’ alkalmazata 
iiltnl иметь. На pedig gynladás vagy épen genyedc's 
этапа be,- ezen betegségeket esinért szabályaik szerint 
kellene gyógyi'tani. De a’ törôdött, valamint egyéb hoin 
loksebeknél is, ha шёл: nagyobb ei‘ôszakból eredtek , az. 
orvos пиву vìgyázattal legyen , ’s az аду’ iíllapotja't szeni 
inel ‘пива, hogy ezen legnemese'hb дети’? gynladásának 
lobellenes életrcnddel, hüvesi'tö italokkal, sónemii lias 
hajtókkal, söt hatósb lobellenes “имейте! is idején ele 
jét Vegyea 

A’ szemöldök’ sebei. . 

467. 5. A' szemöldök' sebeirôl szinteazt kell tarta 
hi, mit a’ hoinlok’ sebeirôl emli'tetti'ink. _De az ki'ilönös 
a’ szemöldök scheiben, hogy mind az 6s, mind az újabb 
оптовой’ tapasztalásai мех-Нм némellykor vaks'iígot okoz 
nak. Ezen foganat kiìlönbféle módon szokott hiirninlani 
n'szemöldök’ sértéseìi‘e. Hìhetö, h'ogy néha a' szemöl 
dököt érö küleröszak' дамы; behatzísánäl ‘от , az Мед‘ 
recze vagy sugiíi‘test is elszakad, vagy inegt‘iízódik , ’s a' _ 
inor innét veszi eredetét. De inegesik némellykor, hogy 
a’ sértés által eleîn csak a’ hoinlnkídeg ejtetik „дыма; 
állapotba, ’s a’ bénulás csak késf'îbben sziirinazik el a’. 
sngáridegekre, ’s innét az idegreczére. "Надым bizonyos. 
az, hogy sokszor a' homloksebek genyedéssel gyógynl 
ván , roszul képlett hegjegygyel végzödnek , melly a’ honi-, ,_ 
“Выезды nyomäsa ’s feszi’tése Юга! szélhi'idésbe ejtvén , 
tu idegrecze' bénulását közvetve eszközli. 

A’ szemhéjak’ seliei. 

468. 5. A’ szemhéjak’ sebeì , ha nagyobb erôszakból. 
eredtek, akäi‘ éles akár tompa eszközökkel hozattak 16 
gyen elö, gyakran a’ szemteke’, szemgödörben шуб ré 
пей’, vagy maga a' szemgödöi" sérelineivel jái‘nak egyíitt. 
Ezen мыть’ különbsége szerìnt különbféle ugyan , de 
mindig tetemes a' veszedelem ‚ mellyet ezen sebek штан 
tanak, mint alább fogjnk emli'teni. De ha a’ szemhéjakat 
egyedül tekintjiik is, inégis különbözìk a’ szemhéj-sebek’ 
‚Мята. Szerencsétlen végezetet lehet elöi‘emondani a' tö 
rödött seliekben, ha a’ sejtszövetbe a’ nedvek nagy meny 
nyise'ggel vannak kiöntödqe, és lankadván a’ felszivás’ 
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folyama, gyuladás és genyedés ‘Ш be. Mert hasonló kör 
nyíilmények közt nemcsak rút hegjegy шока“ képlôdni, 
de többnyire kiszegély és n'yúlszem is marad hátra. Söt 
a’ genyedés néha u’ könycsöveket is elrontja , 's gyógyít~ 
hatlan könyhullást okoz. Ugyanezen hibákat пени"; а’ 
metszett és впадают! szemhéjsebek is, ha orvoslásuk el 
liagyatik, ‘аду fonákul ìntéztetik. Ha a’ metszett és паз 
gatott sebek а’ szemhéjon keresztül hatottak, és a’ seb 
szélek’ egybefoglalása kellöleg nem történik, а’ szemhé 
jak’ állományán ne’mellykor kérges rés marad hátra, 
melly hìba szemhéjhasadéknak (coloboma palpebrarum) 
neveztetik. 

469. §. A' szemhéjsebek, valamint különbözô termé 
szetl'íek , ú y különbféle gyógymóddt is kivánnak. A' tö 
rôdött sebe ben mindenek elôtt a' nedvek’ további kiöm 
lését és nagyobb „этапам“ hideg borogatásokkal kell 
elfordl'tani. Azonfölül, ha nagyobb vérömlet miatt a’ 
szemhéjon tetemes kékes daganat mutatkoznék, a’ halán 
tékokra czélirányosan nada'lyok alkalmaztatnának. Egy 
nehány парой mulva, mìdön nem lehet többé gyuladástól 
tartani, a’ pangó nedvek’ felszivatása’ elömozdl'tására, 
száraz meleg fl'x'szeres borogatmányok , vagy hasonló flîvek’ 
’s virágok' forrázatából készített vizes langy borogatások 
javalltatnak. Ha pedìg а’ szemhéjlobot el nem lehet for 
dítani, мс a’ fôntebb (102-105. §.) elöadott mód szerint 
kell orvosolni. — А’ тегпеи és szaggatott sebekben , 
kivált ha a' szemhéjon keresztiil hatottak , mindenek elôtt 
a’ sebszélek’ egybefoglalását kell eszközleni. De mint 
hogy a’ szemhéjak gyakran és akaratunk ellen is mozog 
nak, ezeknek kisebb sebeit is véres varrással kell egy 
befuglalni. А’ seb’ hosszához képest tehát а’ szemhéjon 
egy ‘аду több csomós varrást szükséges készíteni, de 
úgy, hogy a’ pillnporcz meg ne sértessék. На az ätható 
seb függöleges ìrányzatu , ’s n’ szemhéjszéleket is beha« 
sl'totta, a’ szemhéjhasadék’ elfordl'tására úgy intéztessék 
a’ véres varrás, hogy egy csomós van-ás a’ szemhéjszélekhez 
igen közel essék. A’ ve'res чан-63: mìndenütt szárazzal kell 
megerösl'teni. Megtörténvén а’ sebek’ egybefoglaläsa, а’ 
további orvoslás oda czélozzon, hogy vagy elfordítassék a’ 
gyuladás, vagy , hol ez мышь" , o_kìrányosnn orvosol 
tassék. 

A' szemgödör’ sebei. 

470. §. A' szemgödör‘ beható sebei jobhadán hegyes 
szuró eszközöknek köszönik eredetöket, mellyek ‘аду a’ 

14 
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szemhéjak’ résén , vagy azok’ állományán keresztiil , ve 
szik útjokat. Melly szemgödörsebek mélyen nem hatet 
tak be, ’s csak a’ szenlgödri sejtszövetre kerláteltatnak, 
közönségesen nem járnak veszedelemmel, és rövid idô 
alatt akár ragasztó gyúladás akär genyedésne'l fogva 
behegednek. De ha n’ szemgödör’ sebei a’ könyhúscsa' 
sértéseivel párosulnak, nemcsak a’ könyhúscsa' alaka 
idomtalanítatik, de könyhullás is marad vissza. Midò’n 
а‘ sértö eszköz a’ felsö szembéjen hatván keresztiil, a’ 
könym'irìgy’ egy vagy más kivezetéke elrontatik, vagy 
megsértetvén a’ következô gyulada'snál fegva összenö, a’ 
szemteke mindaddig kellemetlen szárazságot szenvedend, 
mig a’ tôbbi könyvezetékek ki nem tágulván, az össze 
nôttek' můködését ki nem petolják. Ha pndig maga a’ 
könymirigy is sérellnet kapett, könymirìgyleb y’s ennek 
föntebb (113. §.) emll'tett kimenetelei következnek. Azon 
ban ezen mirigyet ritka'n érheti erôszak, mint-hogy a’ 
hemlekcsontbeli saját gödrében fekszik. 

471.' §. Azenszemgödörsebek, mellyek nagyebb erö 
szaktól hozat-vän elö, a’ szemteke’ törödését, sôt nella 
pusztuläsát "is-okezzák', a’ mendettaknál sekkal veszedel~ 
mesebbek. Eílfe'le esetekben a’ szerncsarnokek sekszor vér 
rel töltöznek, az idegrecze а‘ sugártesttel együtt össze 
szakad , a’jéglencse, söt-a' szem’ minden belrészei annyira 
összezagyváltatnak, hogy a’ régiek ezen bajt мехмата: 
nak (eenfusie eculi) nem ek nélkül neveznék. Illy sulyes 
sértésekre heves gyuladás következik , melly üszökbe -vagy 
genyedésbe végzödvén, sokszor az életet is veszedelmez 
гей, а’ szemteket pedìg mindenkor elrontja, elannyira, 
hogy a’ gyuladás" élenyészte után is me'g ml'ileges szemet 
sem lehet alkalmazni. 

472. §. Legveszedelmesebbek azon szemgödörsebek, 
mellyek me'lyen hatnak; mert ezekkel közönségesen nem 
csak a’ szemteke’ törôdése van páresulva, hanem a’ szem 
izmek ’s ezek’ idegei is sebesr'tve , а’ szemgödör’ hártyája 
sértve, a’ szemgödörcsentek törve, sôt maga a’ keponya’ 
feneke is roncsolva találtatik. Illyen tömérdek sérelmeket 
többny‘ire а’ lò’tt sebek szektak ekezni. Könnyen kitet 
szik, hogy illyen szerencsétlen emberekben nemcsak leg.. 
sulyesabb utóbajoktól, de magától a’ haláltól is méltán 
tarthatni. Mert az ei’féle sebeket nemcsak u’ szem' és a’ 
környékes részek’ heves gyuladásaf, de maga az agylob 
is állandólag követni szekta , mellyhez gyakran az agy’ és 
különbféle idegek’ sérelmei miatt álomkór, szélhüdések 
’s más hasenló bántalmak szegödnek. 

473. §. Néha illyen sulyes szemgödörsebekhez gót 
szem is (exophthalmus) társul, vagy is а’ szexnteke a’ 
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szemgödò’rböl kifeszi’tetik. De ezen górszem nem támad 
minden eñ‘éle sértéseknél ugyanegy idôben, sem ugyan 
egy októl nem hozatik elö. Némellykor a’ sértéssel szinte 
egy idôperczben támad; mi akkor történik , midön a’ sértö 
eszköz akár egészen, akár annak darabja а’ sebben ma 
rad ‚ ’s a’ szemtekét gödréböl kitolván, azt visszavonulnì 
nem engedi. Igy van a’ dolog akkor is, midön а’ szem 
izmok szinte mind elszaggattatnak, vagy ìdegeik а’ se'rtés 
által szélhüdös állapotba ejtetnek. De tämad a’ górszem 
а’ sértés után is és egy kevessé késöbben. Igy midön a' 
sebbe ömledezö vér a’ seb’ kis szájazatán ki nem ürül 
het, hanem a’ szemgödör’ fenekén összegyülvén,a’szem- 
tekét gödréböl kiemeli. Nem különben а’ sértés után зай 
lemedik a' górszem akkor is, midön a’ szemteke utóbb 
képlödö lobos daganat a'ltal szorítatik -ki a_’ szemgödörböl. 

474. §. A’ szemgödörsebek' gyógyl'täsában mindenek 
elött a’ sértö eszközt, низу ennek darabjait, ha talán 
a’ sebben maradtak, kell eltávoztatni. Ha pedig össze 
tört csontdarabok volnänak а‘ sebben, azokat is gon 
dosan ki kellene szedegetni. Ha a' sebnyilás’ kicsiny 
sége miatt a’ seb’ fenekén vér kezd gyülemleni, annak 
azonnal, kitágítván a’ seb’ szájazatát, szabad útat kell 
készl'teni. Ezek meglévén , a’ gyl'xladás’ elfordi’tását, vugy 
ha már beállott, mérséklését kell az orvoslás’ cze’ljáúl ki 
tüzni. E’ végre tehát lobellenes gyógymód intéztessék, 
melly a’ közelgô vagy már kifejlett gyuladás‘ {ОШ-11102 
szabva, ugyan különbözô, de jobbadán nagyobb mérték-` 
ben szükséges. Ha pedig а’ yuladás genyedésnek vagy 
íìszöknek vette utjáf, ezen ajokat esmért mód szerìnt 
kell gyógyi'tani. - 

475. §. A’ szemgödör’ sulyosabb sebeivel némellykor 
elôforduló górszem , valamint különbféle okokon alapul, 
úgy különbözö -bánásmódot is kiván. Midôn а’ sebben 
шагам eszköz vagy összegyülemlett vér által hozatik 
elö, elmellôztetvén ezen ìdegen testek, önkint el szokott 
enyészni. Akkor is, midôn lobdaganaton alapszik, a’ 
gyuladás’ enyésztével а’ szem’ gödre'be visszavonúl. De 
azért a’ lob’ folyamata мам а’ kia'lló szemet mindig al 
kalmas kötözéssel kell támogatni. Ha a’ szemteke’ elöfüg 
gése a’ szemizmok’ szinte egyetemes elszaggatásából vette 
eredetét, és a’ gödrëböl kilóggó szem már a’ fényejte'st 
is elvesztette, csarnokai pedig vérömleggel töltözve ta 
pasztaltatnak: azt mint idegen gyurmát kell tekinteni , ’s 
vágással elmeliözni; különben a’ gyuladás nagyobb mér 
tékben következik, ’s а’ beteg’ ki'njai és veszedelmei ha 
szon nélkül öregbülnek. De ha а’ szemizmok csak kisebb 
mértékben lévén megsértve, a’ górszem inkábh azok' 
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szélhi'idésén alapnlna: a’ kifüggö szemet vis’szatenni, ’s 
alkalinas kötözéssel helyén tartani kellene. Minekntána 
pedig a’ szemgödör’ sebe begyógyi’tatott volna, a’ szem 
izmok’ szélhüdése ellen kell a’gyógyi’tást fordi’tani. 

A’ szarvhártya’ sebei. 

476. 5. A’ szarnhártya mind törtenetesen, mind пи’! 
legesen gyakran megsebesi’tetik. A’ metszett és szúrt 
szarusebek, ha éles eszközökkel ejtettek,jobbára jó ki 
inenetelt igérnek; inert könnyen gyógynlnak, ésininden 
hegjegy’ nyoina nélkül szoktak összeforrni. Azonban a’ 
‘szaruhäi‘tya’ sziirt sebeiröl meg kell jegyezni, hogy né 
mellykor igen alkalniatlan, ’s a’ la’tásra nézve veszedel 
ines „мамы, t. i. gyulasztó szarnlohot ноша]: gerjesz 
teni. -- Szaggatott sebei a’ szarnhártya’nak, mellyek 
toinpa eszközök által okoztatnak , genyedés nélkül ritkán 
gyógyulnak be; aze'rt többnyire hegjegyet ’s iniísféle ho 
mályokat hagynak magok uta'n. Pedig meg kell áin je 
gyezni , hogy a’ sznruha'rtya’ gyenge'd szerkezetét tekint 
vén , azon eszközöket is tompa'knak kell tartani, mellye 
ket más részekre nézve éleseknek lehetne mondani; innét 
ezen eszközök a'ltal ejtett sebeket is a’ szaggatottakhoz 
kell száini'tani. Valamint а’ szaggatott, iigy a’ törödött 
szarnsebekre is mindenkor genyedés következik, melly 
néha annyira elhatalinazik, hogy szarnvészt vagy szarn 
csapot hoz elô. - 

477. 5. A’ szariihiírtya’ metszett és szaggatott sebei, 
mellyek ezen ha'rtya’ egész álloinányán keresztül hatot 

' tak, nemcsak а’ vi'znedv’ kifolyiísát, hanem szinte min 
deni'itt szivárványìszamot is vonnak magok iita'n. A’ kör 
nyülmények’ ezen tillodalmábnn szonioriibb jóslatot kell 
alapi'tani; inert ha à’ sziva’rva'nyhártya’ visszatétele esz 
kôzölhetetlen, a’ seb mindenkor genyedésbe megy iíltal, 
inellynek enyészete шёл , ha az egész szaruhiírtya elnem 
pnsztnlt, nemcsak heghoina'ly шагам! a' szaruhiírtyán hiítra, 
hanem elöheg és a’ lata’ ki'ilönbfe'le rendellenességei is 
szoktak következni. 

478. 5. Gyógyi'täsa a’szarusebeknek abban й", hogy 
eli'ibb az eszköz’ töredékei, mellyek talán a’ sebben ma 
radtak, kellö vigyiizattal inellöztessenek el; aznta'n a’ 
sebszélek lrölcsön érintetbe hozatviín , a’ szein épen iigy 
kötöztessék, mint a’ hályog’ kive'tele utzín szokás. Ezek 
ineglévén , a' következö gynladás ellen kell alkalmas sze 
reket fordi'tani. Ha pedig genyedés й" be, а’ seb’ behe 
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gedését szemkövel ’s egyéb а’ kötlob ат: elöhordott 
gyógyszerekkel sziikséges elömozdl'tani. Ha a’ szaruhár 
tya' átható sebeiheì. szivárványiszam is szegödìk, a' szi 
várványhártya’ vìsszatétele't föntebb (422. §.) elöadott 
mód szerint kell eszközleni. 

A' küt- ¿s tülkhártya’ sebei. 

479. §. A’ kò‘t- és az alatta fekvö tülkhártya különh 
féle ml'ítételekben kapnak sebet. De mint már föntebb 
(74. §.) emll'tök, ezen ha'rtyák történetesen is lneg’lfsuártet-> 
nek faszálkák, ércztöredékek 's más idegen testek által, 
mellyek a’ szemre eröszakkal hatnak. Hasonló sértések 
шёл néha ezen ké: hártya közé vér is ömlik ki; mi 
azonban nem jár veszedelemmel. -- Gyógyíta'sa ezen se 
beknek azt kivánja, hogy az edények’ összehúzó te 
hetsége’ felébresztése're mindjárt a’ sértés után hideg bo 
rogatások rendeltessenek, késôbben pedìg а’ seb’ behe 
gedése elömozd ításära la'gyító-fanyar borogatmányok hasz 
náltassanak; millyen p. o. a’ mályvaforrázat eczetsavas 
ólmacscsal, mellyet akár szárazan, akár olvasztékképen 
lehet az említett forrázathoz rendelni. Hasnnló boroga 
tások javalltatnak akkor is, mikor a’ Seb genyedésbe~ 
ment által. 

А’ szivárványhártya' sebeî. 

480. §. A' szivárványhártyán akkor ejtetik seb, midön 
valamelli metszô vagy szúró eszköz a’ szaru- vagy [ШК hártyán eresztül egész a’ szivárvänyhártyáig behat. De 
azonkívül úgy is támadnak szivárványsebek , ha valamelly 
tompa test ладу erôvel a’ szemhez vagy ennek környé 
kéhöz ütödik; mert ekkint ezen hzírtya nemcsak tôrödést 
szenved, de ne'ha a’ sugárkötötôl is elszakad. A’ szìvár 
ványsebek' állandóbb következései közé a’ vérnek ezen 
ha'rtya’ gyurmájába és а’ szem’ csarnokaiba történô ki 
ömle'se tartozik. .- Jóslata a’ szivárványhártya’ sebeinek 
a’ kiömlött ver' mennyiségétöl függ kiváltképen. Мег 
szett vagy szúrt szìvárványsebek, mellyekkel semmi tö- ~ 
ródés, semmi állományveszte' nincs szöveményben, e's 
hol а’ vér kis mennyiségben van kiömölve, nemcsak na 
gyobb gyulada's nélkiìl behegednek, de а’ Vél' is llamar 
felszivatik. A’ szaggatott és törödött szi'várványsebek, 
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söt a’ metszettek is, ha állományvesztéssel vannak pá 
rosulva, heves szivárványlebot támasztanak, melly Миа 
csukulást , nyirk-kiizzadást hoz elö. Ha azonfölül ezen 
sebeknél meg nagyebb vérömleg is jelenkezik, sekszer 
ennek darabjai ’s hegedményei, kiizzadt nyirkkal egye 
sülve, а’ la'tát elzärják. Midön erösebb törôde's’ követ 
kezésében а’ szivárványhártya а‘ sugárkötötôl elszakad, 
többnyire minden vfírakezás felett csekély а‘ következö 
gyuladás, a’ vérömleg felszivatik, а’ velt rendes láta 
ala'bb sülyed , ’s az ekkint támadt rés a’ suga'rkötô mellett 
a’ láta’ múködését kipótelja. 

481. 5. A’ szivlírványsebek’ gyógyításäban a’ hatósb 
visszahatás’ elferdl’tására hideg borogatmányok és leblizô 
életkermány kivántatik. Hol mindazáltal szìvárványleb 
fejlik ki, ezt ege'sz felyamata alatt а’ már elöadott mód 
szerint kell erveselni. Ha a’ gyulada's‘ hevessége meg 
töretvén, a’ szemcsarnekekban me'g tetemes mennyiségl'í 
vérömleg találtatnék, a’ felszivó edények’ ösztônlésére 
száraz hév alkalmazata lenne szükse'ges. Ritkán szekta 
a’ szemcsarnekokat annyi ver elönteni, hogy azt a’ sza 
ruhártya’ bemetsze'sével kellene kibecsátani; mit annyi 
val kevesebbé sem lehet tanácselni, mìntliegy а’ met 
sze'lstéaz egyébiránt is izgatett szem igen nehezen szen те п . 

A' sugártest’ sebei. 

482. §. Valamint a’ szivárványhártya, úgy a’ su 
gártest is részint a’ szembe mélyen bebató éles és szúró 
eszközök , részint tempa testek által se'rtetik meg. Ezen 
sebeket a’ hátsó szemcsarnokba kiömlött vér, és szivár 
vänylebet utánazó gyuladás szokta követni. De a’ gyn 
ladás’ kórjelein kl'vül sokszer ideges tiinetek, különösen 
hányás is szekett mutatkezni. Elféle esetekben elenyész 
vén a’ gyuladás, ИЩЕМ: láta és c'sökkent vagy épen 
hiányozó látás szekett visszamaradni. --- A' ‘511361105! 
sebek’ gyóg'yítása szinte úgy intéztetik, mint a’ 5217111‘ 
va’nysebeké; csakhogy a’ gyulada’s’ vége felé, иду annak 
tökéletes enyészte után, a’ látás’ csüggedése és talán más 
hátramaradt ideges bántalmak némi ösztönlô szerek’ al 
kalmazatát is kivánják. V 
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А’ jéglencse’ vés lencsetok’ sebei. 

483. §. А’ jéglencse't és lencsetoknt különbfe’le sér 
tések érhetik. Tompa eszközök , mellyek a’ szemet nagy 
mértékben xnegrázzák ‚ 50115201‘ a’ toknak vagy minden , 
‘аду egynehäny sugárnyújtvány-októli elva'la’sa’t hozzák 
elö, má'sszor a’ tok’ folytonosságát szakasztják félbe.Ekkint 
támadt sebeken, ha nagyobbak, a’ jéglencse majd ege’ 
szen, majd elszakadva sokszor a' mellsö “аду hátsó szem 
csarnokba tolul. Ha pedig a’ sértö eszközök a’ szem’ bel 
sejébe egész a’ lencserendszerìg`behatnak: а’ lencsén és 
tokjzín mind metszett és szúrt, mind szaggatott sebek is 
éjtethetnek. - Jóslata minden lencse- és toksebeknek 
szomorú. Azon esetekben, 1101—а' 1епс5е’ 520т52ё‹1 ré 

'szekkeli összefiiggése rontatìk el, a’ gátolt ta'plálódás’ 
következésiben mind а’ lencse, mind а‘ tok meghomá 
lyosodik. Ezen uton veszi а’ száraz beczös és hólyagos 
hályog maga eredetét. Egyéb_ sérelmeì ezen részeknek 
mindenkor gyuladäst von/nak magok 1min, melly megke 
ményedésbe, kììzzadz-ísba "аду genyedésbe végzödvén, 
a’ tnklencse-hályogf különbféle uemeinek szolgál. alkal 
múl. Azonban a' meghoma'lyosodott jéglencse, ha a"tok’ 
hasadásán a’ vi'znedv hozzá férhet, némellykor szeren~ 
cse'sen felszìvatik. Мёд gyakrnbban tapaszlaltatik hasonló 
felszivatás akkor, mikor a’ jéglencse aka'r egészen, akár 
oszolva а’ szem’ csarnokaiba ta'szi'tatott. . 

484. §. A’ lencserendszer’ se'rtéseire tolnló gyula 
däSt legnagyobb ñgyelemre szükséges me'ltánylani és es 
lflért szabályok szerint orvosolni. Ha tala'n a’ gyuladást 
a' mellsö szemcsarnok’ fenekén létezö lencse feltételez 
né , так)’ öregbl'tenéwzt a"szaruhártyán készített illendö 

- metszésen kellene el'tävoztatni. De mint a’ dolog maga 
mutatja, ezen kivételét a’ lencsének mindjárt a’ történt 
sértés után eszközleni balgatagság volna; minthogy ke 
söbben a’ felszìvásfolyam’ munkássága sokzorlminden 
„пиши elkerülhetôvé szokott tenni. 

Az üvegtest’ sebei. 

485. §. Ha valamelly sértö eszköz а’ szembe me'lyeb 
ben behat , maga az iivegtest is megsebesl'tethetik. Midön 
а’ 52а1‘11- vagy tülkhártyán, elörejárt sértés’ következé 

f 
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óben, nagyobb nyi'lás találtatik, bár minô nyomiis érje 
a’ szemtekét, az i’ivegtest könnyen kiiszamlik. Hogy az 
íivegtest’ sebei legkevesebb veszedelmet sem okoznak, 
azt a’ hályog’ hátrafordi’tásában vila'gosan tapasztalhatni; 
inert akárinikép sértessék meg az i'ivegtest ezen mi'itétel 
ben, soha sem gyuladás, sem а’ látás’ tompasága utána 
nein következik. Sôt maga az iivegtestiszam sein szokott 
a’ látásnak ártani; hacsak az üvegnedv, egy harmadon 
fölül elveszvén, a’ rajta kiterült idegreeze’ránezosodását 
nem okozza. -- A’ gyógyi’tásban az üvegtest’ sebeit te 
kintetbe sein vévén, csak a’ többi sérelmeket, mellyek 
azokkal egyi'itt ejtettek, kell okira’nyosan orvosolni. Ha 
az üvegtest kiiszamlott, annak további vesztét legna 
gyobb nyugalommal kell ineggiitolni; mellyet а’ betegnek 
annál ink-abb is kell ajánlani, hogy az a’ seb' behege- 
désére is kivántatik. 

Az idegrecze’ sebei. 
I 

486. 5. Azon éles eszközök, mellyek a’ tíilkhártyán, 
a’ szarnhátyától messze „мать a’ szembe, vagy ebbe 
mélyen eresztetnek: töhbnyire az idegreczén is ejtenek 
sebet. De tompa testek is , ha a’ tülkhártyálioz nagy erö 
пайка! ütödnek, az idegrecze’ törôde’sét és szétszakadá 
ай: okozhatják. Mindezen sértésekre az idegrecze’ sze'lhü 
dése következik; mit a’ lata’ kitágnlása, és a’ la'ttehet 
ség’ csüggedése nyilva'ni’t. Majd nem sokára fäjdalmak 
és más gyúladós kórjelek is következnek. -—- Az idegre 
czesebek’ orvoslása eleinte hatósb lobellenes készületet 
kivän; a’ gyuladás’ megszíintével pedig a’ ha'tra lévö fe 
kettel ìiályog ellen szükséges czélirányos ösztönlö szereket ren e ni. 
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I 

HARMADIK REND. 

Hibás nagyságon alapuló szemnyaval‘lyá‘l'c.r 
487. §. Az életmüves részek’ kétfélekép távoztatnak 

Y el nagyságukra nézve a’ törve'nyszeres állapottól, t. i. ha 
hiányos , vagy rendtulos nagysa'guak. Mind a’ kétféle 
rendellenessége а’ térimének majd az egész szemben , mâjd 
annak csak egyes részeiben tapasztaltatik. Az egész szem 
teke’ rendtulos nagyságából következô kóralakok erednek: 
а’ szemvl'zkór, dülszem , érszem , és a’ szem’ velôs taplója. 
Az egyes részek’ kicsapongó nagyságán pedig a’ szarucsap , 
szarutúltengés , szaruposztó , ugárcsap, kôkemes könyhús , 
a’könymirigy’ kökeme, könymirigy’ higorra, szemhéjkéreg, 
szemhéjrôg,- szemhéjvizeny, szemhe'j-szélkór, könytömlö 
vl’zkór, és а’ könytömlô’ sérve alapulnak. Továbbá az egyes 
részek’ te'riméje mindannyiszor nagyl'tatik , valahäny 
Szor azok kiilönbfe'le daganatoktól és kinövésektöl lepet 
nek meg; azért ezen betegségeket is а’ szemnyavalyák’ 
ezen rendébe szerkeztetjük. 

Szemvízkór. 

(Hjdroph thalmus) . 

488. §. A’ винте]: saját nedvei’ kicsapongó elválasz 
tásán alapuló rendtulos ~nagysága, szemvízkórnak nevez 
tetik, melly majd csak az egyik, majd mind a’ két sze 
men tapasztaltatik. Ezen bajnak három faját kell megkíi 
lönböztetni; inert vagy a’ vl'zncdv’ bôségén, ‘газу az üveg 
test’ nagyobb mennyìségén , vagy mind egyík’ mind másik’ 
kicsapongásán alapszik. Mindenik faj задай kórjelekkel 
külekezìk, és mind a’ jóslatban , mind a’ gyógyításban ön- . 
neml'í módosításokat kiván. 

489.`§. Azon szemvízkór, melly a’ viznedv’ rendel-_ 
lenes szaporodásátôl гений eredetét, a’ szemet elfogó nyo 

ì l I l l l .a mas es nehezseg’ erzelmevel, а’ mellsô szemcsamok’ no 
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vekedésével -és messzelátással nyilvám'tja kezdetét. A’ 
szaruhártya lassankint nagyobbra teriil , elannyira, hogy 

’rendes nagysägát sekszer háremszer 561 négyszer is meg 
haladja. De akármennyire terüljön is a’ szaruhártya, ezen 
bajban seha sem felpattanni, sem átlátszékenyságát e1 
veszteni nem szekta. Mihelyt a’ mellsô szemcsarnek te 
temesb nagyságra kapett, a’ 16165 azennal tompulni kezd; 
a’ szivárványhártya lassankint elveszti mezge’konyságát 
és sötétebb szint ölt; a’ láta kitägulás 65 szükülés között 
mintegy közép aillapetban marad. A’ vl'znedv megzavare 
sedik, pedìg annál nagyebb mértékben, mennél inkább 
szaperedik. A’ tülkhártya nem messze a’ szarullártya’ szé 
16161 ke'kes szint vesz magára; a’ szem nehezen mozdul; 
a’ 16165 naponkint jebban csügged, mig végre 161131565 
1651‘е nem marad korlátelva; söt а’ betegség’ tevábbi- fo 
lyamata alatt me'g ez is elenyészik. . 

490. §. A’ szerfelett 116 üvegnedvtôl származett szem 
vizkórban а’ szemteke’ kiterülése leginkább a’ szem’ 116156` 
részében kezdödik. A’ szaruhártya megesucsesedik, a’ 
nélkül, hogy Vátlaítszékonysaígától megfesztatnék, vagy 
te'riméjére nézve nagyebbednék ;‚ innét van„ hogy а’ baj’ 
kezdetén a’ beteg rövid látásról panaszkodik. A’ 5211161‘ 
ványhártya megtartván természeti 5211161, elöre 110111110 
rúl, a’ 11161156 csarnek megszl'íkül, a’ láta összehuzódik, 
65 mezgatagságából kivetkezik. A’ tülkhártya а’ szemhár 
tya körül piszkes ke'k szint ölt; а’ szemteke elvesztván 
rendes érmeczességét, keményebb lesz és csak nehezen 
mezdlíl, а’ 16165 lassankint annyiraelbénúl ,_ hogy végre 
még fénysejtésnek sem marad nyema. Eze-k mellett a’ be 
teg jebbára kegyetlen fájdalmakban gyötrödik, mellyek 
a’ szemröl a’ félföre is eljerjednek, álemhiányt, étundert 
65 gyengeséget ekeznak. Midön a’betegség legföbb lép; ` 
csöjét eléri, a’ szemteke megpukkanván, ’s kiüriilvén а 
Ъеппе foglalt nedvek , resz indulatú gyúladás keletkezik,1 
melly többnyire rákfenés‘ fekélyt vag)r taplós dl'ilszemet 
idéz 616. 

491. §. A’ vegyes szemvízkór, melly mind a’ viz’ 
mind az üvegnedv’ szaperedásán alapszik, az elöbbi fa 
jok’ kórjeleit keverve tüntetì elö. A’ szemteke’ nagysága 
hamar növekedik, elannyira, hogy a’ szemgödörböl ki is 
telamlik. Ekkor a’ bajt marhaszemnek vagy elefántszem 
nek (b‘lPllthalmus) szekták nevezni. A’ teljesség’ ésf nye 
más’ kellemet’len érzelme nem seká lleves fájássá válik, 
melly kevés idô alatt az egész fejet eláradja. A’ 161161101 
ség egészen elenyészvén, ’s a’ szemteke’ és szemhéjak' 

' mezgása elrestülvén vagy épen gáteltatván, a’ szemteke 
visszérdnganatekkal telik meg ,’s szinte minden részeiben 
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elfajúl. A’ nyavalya’ további folyamata nlatt а’ beteg 
senyves kíileményt ölt, és sorvaszfó lázba hanyatlik. 

492. §. 'A' szemvizkór’ okai még nem eléggé esmé 
retesek. Kórke’szséget ezen nyavalyára többnyire valami 
lappangó betegség szokott nyújtani , kivált a’ köszvényes, 
bujasenyves és görvélyes' kórszúny. Támasztó okaihoz а’ 
szemreható küleröszakok tartoznak. Az is megtörténik, 
hogy a’ szem’ nedvei ollyan gyuladások’ folyzixnata alatt 
is betegesen megszaporodnak, mellyek nem vették sér 
tésekböl eredetöket; mit az üvegnedv’ elválasztásáról ki 
váltképen tapasztalhatni. De sokkal gyakrabb támasztó 
okait lehet találni а’ szemvl'zkórnak ollyan kütegekben, 
börszennyekben vagy szokványos feke'lyekben, ’s kiürl'- ‘ 
tésekben, mellyek hirtelen eltüntek, vagy elnyomattak. 
Némellykor а’ szemvl’zkór, kìvált ennek е156 faja, kór 
jeles ba'ntalmat képez; mint ez a’ Ъ61“ vagy más életmi'i’ 
р. о. az agy’ belsö vl'zkórságában megesni szokott. 

493. §. Ezen nyavalya soha sem igér szerencsés ki 
menetelt; azért jóslata mindenkor szomorú; mert a’ beteg’ 
rosz küleménye legtöbb esetekben vagy egészen lehetet 
lenné, vagy legaläbb igen nehe’zzé teszi az orvoslást. 
Azonki'vl'íl a’ szemedények visszeres daganataì ’s a’ szem 
részek’ anyagbeli változásai tamii annak , mi hajló a’ szem~ 
‘621161- elfajlllásokl‘a. Méltán lehet 161161 mindenkor félni, 
hogy lassankint a’ szem kökemmé változik, ‘аду rákfe 
nébe fajul el. Mindazáltal а’ szemvízkór’ azon fajában, 
melly egyedül a’ vl'znedv’ sokaságän alapul ,‘ lehet дуб 
gyulást reményleni, ha egyébiránt heveny a’ betegség, 
és helyettes bántalmat képez. De а’ második 65 harma 
dik fajban töke'letes gyógyulást tán soha sem lehetigérni. 
Itt az orvos eleget tett, ha a’ betegség’ további kifejlésé 
nek határt tudott ejœni. 

494. §. A’ szemvízkór’gyógyításában mindenek е1611 
а’ kórokokat kell illö íigyelemre méltatnì. Azért ha tala’n 
a’ beteg bujasenyvben, köszvényben, vagy görvélykórban 
szenved , ezen bajokat kell alkalmas szerekkel orvesolni. 
Ha pedig a’ testben valami vízkórság is fészkül, erre 
szükség fö tekintetet fordítani ’s ezt kellöleg gyógyítani. 
Hol а’ szemvízkór helyettes baj, az eredeti betegség’ helyre 
álll'tását kell alkalmas bánásmóddal eszközleni , ‘аду leg 
alább ahhoz hasonló bántalmat gerjeszteni. A’ talán el 
nyomatott kiválasztásokat is szükséges visszaidéznì. Azon 
esetekben pedig, hol a’ szemvízkór’ okà kifürkészhetetlen, 
csupa tapasztaláson alapult gyógymódhoz kell folyamodnì, 
’s ollyan szereket rendelnì , mellyeknek f6 munkálata a’ 
nedvek’ felszivatása’ elôsegl'tésében 611. Illyen а’ 1101116 
vira’g, gyüszüfl’í, tengeri csilla ’s több effélék. 



220 . Di'ílszem. 

495. 5. A’ helybeli o'rvoslás a’ betegség’ kifejle'séhez 
és fajához képest kíilönbféle. A’ nyavalya’ kezdetén, ha 
csak a’ szem’ izgatott állapotja nem ellenzi, a’ felszivó 
edények’ tehetsége fölélesztésére száraz meleg’alkalmazata 
javalltatik, száraz rnhák, illatos piírniícskák által. E’ 
czélból, а’ szemi'vfölötti és halánték-tájakba gyalogfenyö 
ìrral vegyi't'ett sziirke hìganyos й’ is czélirányosan rendel 
tetik. Ha ezen bánásinód sikert nem mntat, söt a’ nya 
valya’ hevessége naponkint elöbbre halad, sokan a’ szem 
vizkór’ elsö fajában a’ szemsziírást (paraeentesis oculi) ta 
nácsolják, melly а’ szaruhiírtya’ egyszerii bemetszése által 
eszközöltetik. Hogy pedig a’ szem egy ideig i'iri‘ilt álla 
potban tartassék, nem lenne czélellenes a’ szaruhártyá 
ból egy kis darabot kiviígni , 'vagy legalább a’ sebszéleket 
a’ gerely’ hegyével egynehányszor napjában egyinástól 
elválasztani. De ezen orvoslás csak palástoló gyógyi'tást 
képez. Tanäesosabb tehát a’ baj’ kiiijulása’ elfordi'tására, 
a’ szaru- és szivárványhártyát, mint a’ csap’ elvételében 
szokás, egészen lemetszeni. _ A’ szemvi'zkór' második 
fajában ngyan a’ szemsziírás dicsértetik iigy, hogy elöbb 
a’ szaruhártyán félholdképii metszés készi'tessék , mellyen 
aztán a’ jéglencse az iivegtesttel együtt kivetessék. -- Az 
elefántszemben nincsen egyéb hátra, mint hogy az egész 
szemteke’ ideiben intézett kiirta'sával , minden elfajulás’ 
veszedelme elfordi’tasse'k. 

Diîlszem. 

(Exo'phthalinia.) 

496. 5. Di'ilszein alatt а’ szem’ azon betegesen öi‘eg 
bedett nagysiígát értjük, mellyben ezen életmi'í’ re'szei el 
fajulva tapasztaltatnak. Különbféle mivoltára nézve hároin 
fajai különböztetnek meg e’ bajnak, t. i. a’ taplós, köke 
mes és rákfenés di'ílszem. A’ taplós vagy i húsanyos (1111 
szemben, melly a’ szemteke’ hiísanykórjának is (sarcosis 
bulbi) neveztetik, a.’ szem’ tériiné'ének rendellenes nagy 
ságát a’ köthärtya’ elfajulásának ell tulajdoni'tani. Ezen 
baj’ kezdetén csak a’ tiilkhártya’ köthártyája bäntódik, és 
számos puha ’s vörös karélyokba fajul el, mellyek las 
sankint annyira növekednek, hogy a’ szaruliártyát is el 
takarják ’s a' látásnak даёт ejtenek. Ha a’ betegség 
elöbbre halad, a’ szaruköthärtya hasonlókép elfajul, éS 
a’ szemteke’ tériméje annyira megnô , hogy a’ szemgödör 
böl hiísos gyurmakìnt a’ szemhéjak’ résén kìdudorodik 

.. ___ 
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A’ tetemesen kinyůjtott felsö szempilla ezen kiálló душ‘ 
mát valamennyire még eltakarja, de az alsó szemhe’j a’ 
daganat által vegészen lenyomatik. Legcsekélyebb külsc'í 
ok, a’ daganat’ legkisebb e'rintése, vérzést hoz elö, melly 
által a’ душ-та egy kis idôre ugyan lelohad; de nem so 
kára elöbbi te'riméjét visszanyeri. A’ szemhéjak’ résén 
kitolamlott daganat’ fölülete, a’ karélyok’ egybefonatko 
zása miatt tekervényesnek, és a’ meghegedt vér miatt fe 
kete héjjal bevonva tapasztaltatik. 

497. §. A’ kökemes dlîlszem, vagyis a’ szem’kökeme, 
szinte minden hártyáit megtámadja a’ szemtekének, és 
annyira elváltoztatja, hogy az egész szem nemcsak na 
gyo bb térimét nyer, de rendes alkatát is elvesztvén, gyakran 
saját életmú'zetségének xnég nyomait sem mutatja. Ezen 
kökem az elfajult szemteke’ kemény, egyenletlen és gö 
röngyös daganatával, alkalmatlan nehézség’ érzelmével 
és a’ szem’ akadályozott vagy tökéletesen megga'tolt moz 
gásával nyilatkozik. Egyébiránt a’ bajt fájdalom és 161 
állapot nem kiséri; de a’ nyak’, mell’ és más részek’ mi 
rigyei войны’ egyszer’smind dagadtaknak tapasztaltatnak; 
mi a’ beteg’ senyves állapotjära, és sajátságos kökemes 
kórszúnyra mutat. ‘ 
. 498. §. A’ rákfenés du”lszem vagyis a’ szem’ ‘1:11: 
fenéje különbféle kórjeleket mutat; a’ mint t. i. nyilt fe 
kélylyel párosult, vagy a’ nélkül vagyon. A’ szem’ nyilt 
rákfenéje , melly jobbada'n .kökemböl уезд eredetét , b6 
vebb könyelválasztással, kedvetlen viszketéssel vagy 
tompa fájással , kékes vörösséggel és a’ szemteke’ visszeres 
daganatával kezdödik. A’ fájäsok lassankint szúrókká ’s 
égetôkké válnak, és а’ legkisebb-érintésre hevesen {011115 
borodnak. Majd nem sokára- orläz tete'zì. a’ beteg’ kesen 
`veit, és a’ szem, húsos alkatot ve’vén fel, három vagy' 
négy àkkora'ra is feldagad, és a’ szemgödörbölrképtelen 
душ-тащит ёо1атШс ki. Ve'gre ezen húsos gyurma’ {6111 
letén büdës, hl'g ev izzad ki, melly az életml'íves része 
ket.föleszi; sôt még gyakran hasonló еще: ömletö büdös 
fekélyek is mutatkoznak. 

499. §. A’ szem' nyilt rákfenéje nem míndig ezen 
úton veszi eredetét. Néha. az ennekelôtte tökéletesen 
egészséges szemen fájdalmas és szederjes színl'í bibircsek 
vagyìs növemények támadnak, mellyek a’ tülkhártyán 
táboroznak, ’s kihígult véred'ényektöl fonatnak körül. A’ 
szemben lassankint nagyobb nedvgyülem következik, a’ 
köt- és tülkhártya megvörösödnek, a’ fa’jdalmak lieve 
sebben diílongnak, a’ Майя ege'szen elvész, a’ szemteke 
feldagad, а’ föntebb említett bibircsek kifekélyesednek, 

'és büdös же: ömletnek. Akármelly úton eredt is légyen 
*i 
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a’ szem’ nyilt rákfenéje, mindenkor késôbbi kifejlésével 
fekete szint ölt, a’ szemhéjakkal összenö, ezeket is meg 
támadja, a’ mellékes arczrészekre is kiárad; sôt ne'melly 
ker egész a’ szemgödöresentekig behatván, ezek’ 151101116 
Dyát megrentja , megeme'szti. A’ keservek’ займёт а’ bán 
tódett resz’ gyaker vérzései növelik, mellyek gyakran 
visszatérnek , e’s a'julásekkal vagy magával a’ halállal vég 
zödnek. Ha ugyan a’ vérzések halált nem ekoznak, az 
életnek ладу seványedással és erök’ crüggedésével járó 
servasztó láz vet véget. 

500. §. Elöke'szl'tö ekät a’ taplós dl'ilszemnek az élet 
ml'íség’ gindárságában és a’ bujálkodásra törekvö különös 
iparban kell keresni. Támasztó ekáúl többnyire külön 
nemíi gyuladásek szolgálnak, mellyek a’ köthártyában 
tanyáznak, kivált ha takärral járnak. Küleröszakek és 
gyulasztó szemgyuladzisek által ritkábban hezatik elö. 
Kökemes dlilszemre görvélyes egymik birnak kórkészség 
gel, kik mirigydaganatekra hajlók, és gindárkülemé 
nyliek. Jelen kórkészség mellett pedìg ezen baj a’ szem 
teke’ törödései ’s sebesl'tései, eleszlásra nem hezatett 
szemgyuladásek, szemvl'zkór, érszem ’s más eifélék által 
támasztatik. .- Rákfenés dl'ilszem akker ered a’ kökemes 
böl, midön a’ szem’ kökeme akárminô eknál fegva meg 
gyulad ’s kìfekélyesedik. Midön -pedig a’ szemteke’ ‘6111 
letét meglepö resz indulatú szemörcsökböl veszi eredetét 
a’ rákfene, -a’ testben mindenkor-â’ nedvek’ hibás vegy 
állapetját kell feltenni. 

. 501. §. A’ husanyos du"lszem’ jóslata а’ Ьа]’‚ kezde 
tén, és mig a’ szaruhártya fölött összefenatkezett bujál 
kedó karélyek ezt egészen el nem takarják, elég kedve 
zékeny; mert czélirányos szerekkel nemcsak a’ szem’mů 
ködése megtartathatik, de annak rendes alaka is helyre 
álh'tathatik. Azonban meg kell jegyezni, hogy а’ köthár 
tya’ bujálkedásekra törekvô hajlamát igen nehéz eltör 
leni; következöleg a’ kórismétletek ellen a’ beteg nem 
lehet báterságban. Hel a’ tülk-hártya’ bujálkodása elly 
nagy mértékben tapasztaltatik, hogy а’ szaruhártya egé 
szen eltakarva e's elrejtve legyen, а’ látás’ helyreállítása 
és а’ szemteke’ idemtalanságának elmellôzése még nem. 
lehetetlen ßmindaddig, mig a’ szaruhártya ép állapetban 
vagyen. На pedìg a’ husanyos daganat’ vizsgálata mu 
tatná, hogy a’ szaruha'rtya is' hasenló elfajulásba hanyat 
lett: csak a’ szem’ kiirtásával lehetne a’ sulyesabb bajokat 
elferdl'tani. 

502. §. A’ kökemes ‘Минет’ jóslata azen tekintet 
böl, hogy а’ látást es rendes életmlizetséget soha sem 
lehet többé helyreálh'tani, mindenütt szomgrú. lDe a' 
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szem’ kôkeme sokszor igen sok ideig életveszély ne’lkül 
fenmaradhat, ha sem külerôszakok, sem hatósb izgató 
szerek a’ szemre nem hatnak, ’s a’ kökemet gyuladásba 
nem hozzák. Mihelyt pedig räkfenévé változik a’ kökem, 
az élet azonnal veszedelembe döntetik, és fentartásáról 
csak -lígy lehet remény, ha а’ rákfene’ k-ìirtása ideiben , 
és addig intéztetik, mig а’ szemteke mindenfelé па 
badon mozdul. Hol [pedig a’ beteg már minden erejéböl 
kifogyott, és a’ szemgödörcsontek а’ mellékes ábrázat’ ré 
szeivel együtt meg vannak támadva, a’ mütétel’ végre 
hajtäsa után is kiújul a’ rákfene és halált okoz. A’ rosz 
indulatú szemörcsökböl eredt rákfene is, a’ testben lap 
pangó hibás nedvvegy miatt, a’ beteget `többnyire_kivégzi 
a’ világból. 

503. §. A’ taplós Минет’ gyógyítása,'kifejlése’kü 
lönbféle fçkára nézve., különbözik. H01 a’ bujálkodás kez 
detben vagyon, és a’ szaruhártyát még el nem takarja, 
a’ husanyos karélyokat égetö szerekkel kell eletetni ’s 
elrentani. E’ végre vagy pokolkö 1“аду dárdanyvaj hasz 
náltatik. Ha leválván a’ pörk, а’ következô gyuladás nem 
minden elfajult részeket emésztene' meg, az etetöszer’ ai 
kalmazatát ismétleni kellene. Ha az etetés által a’ bujál 
kodás nem kisebbül, vagy а’ hlísanyos karélyok a’ ша 
ruhártyát is eltakarják, a’ bnjálkodó növeményt sebészi 
eszközökkel szükse'ges eltávozl-atni; mert a’ környülmé 
nyek’ ezen állodalmában az etetö szerek gyógyítást esz 
közleni nem lévén ke'pesek, ¿Sak hasztalan ìzgatást okoz 
nának. A’ kiirtásra következö eszközök kivántatnak: a’ 
fegócska és az olló vagy késcse. A’ fogócskával а’ karé 
lyok egyenkint felfogatnak, ésa’ tülkhártyától vagy a’ 1:65 
csével,vagy az ollóvnl, elvágatnak. Minthogy pedig ezen 
karélyok igen .morzso'lékonyak szoktak lenni, а’ csípesz' 
szel, vagy fogócskával felfogatván, könnyen elszakad 
пак: inne't a’ mütétel sok bajjal jár. A’ munkatétel’ al 
kalmatlanságai közé a’ bö ve’rzés is tartozik, mellynek 
gátläsára sziikséges, hogy а’ ml'ítétel alatt egy segéd à’ 
bántódott- részre hideg ‘Еще: fecskendezzen. A’ mi'ítétel 
után genyedés következik, mellynél fogva a’ me’g hátra 
lévö bujálkodö részek megemésztetnek. Ha pedig a’ka 
rélyokból nagyobb részek maradnának ‘дана, а’ genyedés' 
folyamát ingerlö szerekkel kellene öregbl’teni. 

504. §. A’ tapló dülszem’ nagyobb fokában, hol t. i. 
a’ szaru-köthártyát is ellepte a’ bujálkedó növemény, az 
egész szemteke’ kiirtása javalltatik. Ugyanezen mi'íte'tel 
szükséges а’ rákfenés dülszem' gyógyi'tására is. A’ mun 
.katételre következö eszközök kivántatnak: szemhéjtartó, 
a’ nagyobbik hoi-og, egyenes késcse és а’ Ludwig’ ollója. 

\ 
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A’ heteg egy kevessé magasabb széken ül , az orvos pedig 
a’ heteg elött állva végezi a’ mi'íte’telt. A’ heteg’ háta megé 
egy segéd álli'tatik, ki annakA fejét meröen tartsa, ezt 
egyik kezével melle’hez szoritván, másìk keze'vel a’ felsö 
szemhéjat felemeli. Oldalról egy vagy két segéd hideg 
vizet fecskendez a’ mütétel’ helyére, részint, hogy a’ vér 
zés sziinjék, részint pedig, hogy а’ részek a’ vértöl meg 
tiszti'tatván, az orvos láthassa, mit mi'ível. Végre még 
az alsó szeinhéj’ eltávoztatiísára is sziikséges egy segéd. 

505. 5. Maga a’ kiirtás’ munkatétele következö mó 
don vitetik végbe: a’ miítevô az elfajult szemtekébe vagy 
horgot akaszt, vagy balkeze’ ujjait alkalmazza гей , ’s fel 
felé igazi'tja. Azután az egyenes késcsével a’ belsö szem 
szeglettöl a’ ki'ilsö fele' inély vágást tesz, melly a’ szem 
gödörbe behatviín, a’ szeintekét az alsó szemhéjtól 1111111 
1а5252а. Ekkint készi’tett sebbe a’ Ludwig’ ollóját bevezeti, 
’s azzal nagy va'gásokat intéz, hogy igy a’ szemteke leg 
elöbb a’ szeingödör’ alsó és belsö falától választassék el, 
és hogy egy§zer’smind a’ látideg mentíilelöbb keresztül 
vágassék. Atinetsz'etvén a’ látideg,a’ szemteke’ gödréböl 
k‘ülebb huzatik , és az olló’ segedeline'vel a’ még hátralévö 
részektöl elválasztatik. Kiki'iszöbölvén a’ szemtekét, ’s a’ 
vérze'st hideg vi’z’ alkalinazata által sziintetvén, az orvos 
megolajozott kisujját a’ szeingödörbe bocsátja,\hogy a’ 
visszainaradt sejtszövet’és a’ könyniirigy’ a'llapotját 111111 
1111111а55а. A’ init csak ezen vizsgálatában elfajultnak és 
keinénynek talál‘, mindazt dlkalinas bánäsinóddal elmel 
1621. Söt a’ rákfenés dl'ílszeni’ kiirtása nta'n mindenkor 
el kell távoztatni a’ könymiri'gyet is, ha inindjárt nein 
volna is inegkeményedve; inert késöbben többnyii‘e meg 
keményedik, és kifekélyesedik. 

506i 5. Ha az elfajnlit szeinteke rendki’viil nagy téri 
méjii, igen sokat könnyi't az orvos a’ inunkatételen, ha 
а’ szeinhe'jak’ külsö ereszét elöbb metszéssel kitági'tja. 
Hol pedig a’ diilszein a’ felsö szemhéjhoz odanöve tapasz 
taltatik, azt mindenek elôtt ettöl kell elválasztani. Ha 
pedig magok a’ szemhéjak, vagy a’ mellékes ábräzatre' 
szek is el volnának fajulva, ezeket is akár >az ollóval, 
akár а’ késcsével el kellene inetszeni. --~ Bevégeztetvén 
a’ munkatétel, az utó-vérzés , melly ritkán szokott igen 
nagy lenni , hideg vi’z’ alkalmazatával elälli'tatik. Azután 
a’ kötözés intéztetik el. A’ szemgödör t. i.’legpuhább té 
pettel kitöltetvén, ’s a’ szemhéjak, ha talán a’ 1111156 
szemsze'gleten bemetszettek volna, ragasztó tapasz’ sege 

l delme'vel egybefoglaltatván , a’ szemgödörre szemkötény 
alkalniaztatik, melly a’ hoinlok körül alkalmas kötövel 
erösi'tetik meg. ' 

l 
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‚ 507. §. A’ szem’ kiìrtäsára az életmůségben néha olly 
виду visszahatás következik, hogy a’lobláz'legsulyosabb 
tünetei, többnyire agylob’ alaka alatt mutatkoznak’, mely 
lyek ellen a’ leglmtósabb lobellenes készület kivántatik. 
.Ezen lobláz gyenge és kimerl’tett egymikben könnyen ide 
ges bélyeget ölteni, és legczélirányosabb orvoslás mellett 
is а’ legya’szosabb kimenetellel, t. i. a’ halállal végzöd. 
vni подо“. Azonkívül а’ kiirtás után megtörténik néha, 
hogy a’ szemgödörben líj bujálkodäs támad ‚` és >olly nagy 
sebességgel növekedik, hogy rövid idô alatt ezen й] nö 
yemény az elöbbit nagyságával fülülmúlja. Mihelávest effélp bujálkodás akár a’ hátramaradt sejtszövetböl , ak r a’ szem 

l. gödör’ hárty _]ából _mutatkozik, a’ le s'ürgetöbb javallqt 
a’ bujálkodó részek’ elmellöze'sét kivanJa. A’ növeményt, 

‚ „ы: azonnal vagy késcsével eltávoztatni, vagy tiizes vas' 
sal elpusztítani szükséges. 

ÉI'SZBID. 

(Cirsophthalmia.) 

508. §. Èrszemnek a’ szemedények’ egyetemes Щи! 
$111Ё8Ё15 пеуецйк. А’ szemteke ezen“ llibában nemcsak 
'megnagyobblíh de jobbada’n kúpos alakot is ölt, resten 
mozdúl, és tetemes keme'nyse'get шеи fel. A’ „тьму; 
jobban kiáll mint a’ rendes állapotban, ’s többé keve 
sebbé meghomályosodìk. A’ tülk-köthártyán :számojxl edé 
рус!‘ tágulva ’s fekete vérrel telve mutatkoznak. Maga 
tülkhártya szennyes kék, szinte ólom-szint ölt,'és az ér 
liártya’ es sugártest' érdaganatai n_l'iatt a’ szaruhárt а kö 
i'ül `több kékellö csomókat képezl A’ sziva'rván xírtya 
mozgatlan, a’ Нил, hacsak össze nem абы, ren ellene 
sen Ищут, szegletes, és nem is tökéletesen tiszta. A’ 
lätás, az idegrecze’ érdaganatok általi nyomata'sa miatt, 
`egészen elenyészik, >annyira, hogy a’ beteg még fénysej 
téssel‘sem bn'r; jóllehet szikra- és villámla’tásokkal gyakran 
bántódik. Fájdalmak ezen bajt ritkábban kísérik, némelly 
betegeknél mégisI idôkörösen jelenkeznek. 
_ 509. §. Az érszem csak энд fejlik ki eredetileg, lm 
nem mindig elôrejárt gyuladások’ utóbaja't képezi. 16119 
het pedigezen bajt kü'lönbféle szemgyuladäsok képesek 
elôhozni, mégis a’ köszvényes szivárványlob, kivált ha 
elhagyatik, Иду fonákul orvosoltatik, leggyakrabban szo 
_kott erszembe végzödni. Elôkészítö okot ezen медведи 
gindár és szivacsos testkülemény nyújt, az edényrend; 

15 ` 
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szer’ gyengeségével és a’ visszerek' elökelö kifejlésével 
pá‘re‘snlva. ’ 

510. §. Ezen betegse’g legszomerúbb jóslatet enged; 
mert a’ liítást semmikép többé helyreállítani nem lehet, 
*és az érszem méltán a’ gyógyíthatlan szemhibák közé зай 
mímtik. Ha tevább tart a' betegség, többnyire idökörös 
*fájdalmak mellett, a' szem egész életben megmarad а’ nél 
kül, hogy valami más beteges változás magától következ 
nek. De ha izgató és másító szerek használtatnak talán 
a’ baj’ gyógyl'tása végett , az ede'nyek’ tágulása n’ szem' 
belre'szeiben sekszer annyira elhatalmazik, hogy megre 
pedvén egynehány szemedények’ daganataì, a' csarnekek 
vérrel töltözzenek, a’ szemhártyák módne'lkül feszr'tesse 
nek, ’s végre maga a’ szemteke is kcgyetlen fájdalmak 
közt me pukkanjen. Ha az érszem akärmi ekból felyviíst izgattatiä, vagy meggyulad, а‘ szem’ kôkeme es 1111110 
néje szekett kifejleni. . 

` 

А’ szem' velós taplója. 

(Fungus medullaris eeuli.) 

511. §. Ezen nevezet alatt a’ szem’ azen elfajulá 
sät értjük, melly az idegreczén és látidegen kezdöd 
vén, az egész szemteke’ elaljasulását ’s tériméje’ nagyu 
lását okozza. Elsö kórjelei ezen betegségńek а’ szivár 
vány’nártya’ mezgatlanságában, a’ láta’ kitágulásában 
és a’ látás’ elenyés'ztében állanak. A' láta ezüst fényes 
sëgů szint mutat, melly, ha a’ szem jobban megvizsgálta 
tik , kitetszik, hogy a’ szemben mélyen fekvö és hemerú 
heinály líltal` hezatik elö. Ezen hemály lassankint fölebb 
‘e’melkedik, elôre igyekszik, egyenletlen ’s véredényekkel 
jelelt föliiletet terjesztvén elö. A’ szemteke’ tériméje nö, 
alaka egyenetlen és göröngyös lesz. Az elfajult gyurma 
lassankint а’ szemgödörböl kitolamlik , e's fölületét taplós 
növemények lepik el, mellyek, ha megsértetnek, bô vért 
öntenek. Szúró , a’ nyakszirtig eläradó, és kivältkép 
éjjelenkint dulongó fájdalmak ritkán biányeznak. A’ be 
teg’ kñleménye lassankint senyvessé válik, a’ fültômirigy 
és a’ nyak’ mirigyei megdagadnak , az erôket erláz emészti; 
innét a’ beteg módnélkiil elgyengül, ’s végre álemkór és 
halál következik. 

512. §. Ezen nyavalya közönségesen a’ csecsemöknél 
ferdul elö, es gyakran minden esmért ek ne'lkiil támad. 
Néha azenban а’ szemteke’ sebei és töröde’sei szolgálnak 
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támnsztó okáúl. —- Ezen betegsëg minden gyógyl'tzisnak` ‚ 
ellenáll; mert az e‘lfajulás nemcsak az egész la'tideget _ 
fogja el, de az agyra is elámd. Kitetszik innét, hogy а’ 
kiirtástól sem lehet ezen bajban segélyt reményleni,ha- 
csak az talán mindjárt a’ betegség’ kezdetében nem in 
штык. 

\ 

_ Szarucsap. 

(Staphylema comme.) 

513. Q. Ezen hiba а’_ szaruhártyának a’ szivárvány- ` 
hártyávalì összenöve'sét, és ezen hártya'k’ rendtulos kite 
rülését jelenti. A’ szarnhártyának vagy csak egy része 

_van n’ szivárványhártyával összenôve es rendellenesenki 
terülve; vagy pedig egész ha’rtya hasonló rendellenes 
összefüggéshen és beteges terüle'sben tapasztaltatìk. Innét 
a szarucsap részintesre és teljesre kiilönöztetik. —- A’ 
szaruhártya, lnennyire a’ szìvárványhártyával össze van 
növe, minden szarucsapban elveszti átlátszékonysa’gát, ‚ 
söt egészen elváltozván, rendes küleményébôl is kìvet 
Ikezik. Minda‘zältal а’ részintes szarucsap mellett, ha a' 
/láta az összenöve'sbe _foglalva nincsen , a’ шт , bär sohn 
Sem tökéletesen , de különbféle fnkban fenmarad. A’ tel 
jes szarucsap ellenben minden látäst eltörül , és csak néha. 
hagyja fen a’ fe'nysejtést is. Ha a’ teljes szarucsap’idomát 
tekintjük, azt teke- és klípképl'ire oszthatjuk. Ama’ na 
gyobbra nö az utóbbinál, a’ szemhéjakat tetemesen izgatja, 
e's gyakran МЫ: s'zemgyuladásokat tämaszt, ’mellyek’fo 
lyamata alatt a' szem’ edényei rendellenesen kitágulnak. 
A’ tekeképů szarucsap aznnfölül johbadán annyira Реша 
gad, hogy végre megpukkan. Mi ha megtörtént, а’ szem 
teke’ térilnéje ugyań lelohad, de kevés idö mulva elôbbì 
állapota'ba vis'szatér. Mindazáltal néha az is megtörténik, 
hogy а’ csap’ megpukkana'sát tetemes gyuladás követi, 
lnellynél fogva az elfajult hártyák megemésztetnek, ’s а’ 
csap elenyészik. _ 

514. §. A’ szarucsap mindenkor elôrejárt думай!‘ 
sokból másodrendileg ered. Leginkább pedig a’ küteges 
és takárral párosult szelngyuladásokra szokott következ 
ni; jóllehet más gyuladások is, mellyek a’ szaru- e's szi 
várványhärtyában fészkülnek, elôhozhat'ák ezen bajt. 
Mert a’ szarucsap’ nemzôdésére megkìvantatik elôször, 
hogy a’ lob’ folyamata alatt а’ szaru- e's szivárványhár 
tya összenöjön; aztán pedig, hogy a’ vi'znedv’ elválasz 
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tiísa folytatódjék; minthngy az összenött hdrtyákat a’ szn-` 
poriíbb vi'znedv terjeszti szét. Hogy pedig majd teljes, 
majd részìntes szarucsnp tiímad, az a’ gyulada's’ természe 
16161 65 fokától függ. Hészintes szarucsap leginkább akkor 
ered, midön a’ szaruha'rtyán beható fekély mutatkozik, 
65 annak gyurinája, a'inbár nein rendes szövettel,vissza- 
pótoltatván, a’ szivárványhártya'val, mellyel érintetben 
vngyon, részintesleg összenö. Ha 611616 környi'ilmények 
közt az egész szaruhärtya elveszti rendes szövetét, 65 
egész kiterjedésében 65526116 a’ szivárványha'rtyával, tel 

~`jes 65 pedig tekeképu" szarncsap kap létre. Ugyanezt ta 
pasztalhatjnk akkor is, midön a’ szaru- 65 szivárványhár 
tya ineg vannak gyuladva , 65 dagadtan közérintetben 16 
ván, akár közvetlen akiír kiizzadt nyirk által összera 
gasztatnak. Ha pedig a’ szarn- 65 szivárványhártya egé 
szen összenöttek ugyan, de ainannak gyurina'ja néinelly 
helyeken megemésztôdött , az emli'tett ha'rtyák' kiterjedése 
egyenletlen lesz, tehát kiipke'pl'i szarucsap fog következni. 
Innét kitetszik, hogy a’ kúpképi'i szarncsap sulyosabb 
szemgyuladások által hozatik 616, mellyek mély szaru 
fekélyekkel vannak párosulva, _ha a’ kifekélyedett helye 
ken а’ visszapótla's restebben megy végre. 

515. 5. A’ szarucsap azon tekintetböl, hogy minde 
niitt bätorságosan elmellöztethetik , elég kedvezô jóslatot 
enged. Jóllehet pedig ezen elmellôzós által а’ részintes 
szarucsapban a’ látiist, ha még tart valamennyire, csak 
fentartani, de növelni soha sein lehet: mégis ,ez neni 
ellenzi, hogy onnét kettös haszon következzék. Es ugyan 
elöször a' szarncsap’ eltávoztatása ältal minden veszedelcm 
elfordi’tatik , melly ezen bajjal járni szokott. Mert a’ sza 
rucsapok , ha kivált nagyobbak , gyakran meggynladni 65 
kökeinbe fajulni szoktak: init annak kell tulajdoni'tani, hogy 
kiállásuk miatt‘részint ki'ilsértések’ 65 befolyások’ viszon 
tagsiigainak ki vannak tétetve, részint a’ szemhéjaktól 
szi'intelen izgattatnak. Azonki'vül még az a’ haszna is van 
a’ s'zarucsap’ elniellözésének, hogy az általa okozott kép 

_telense’g eltöröltetik. Igaz ugyan, hogy hegjegy 65 sza 
ruhomály követi mindi g az elinellôzést; de a’ szem’ alaka , 
eltávoztatván a’ kiállás, mindenkor Уши]. Azonföliil a’ 
teljes szarncsap’ elinellö'zése után ,mellyben a’ látás inin 
denkor el van veszve, a’ ’szem’ `111111161 ini'íleges szem’ al 
kalinazata által teteinesen lehet javi'tani. 

516. 5. A’ szarucsapok’ gyógyi'tiísa néha 61616 s‘ze 
rekkel, többször pedig sebészi eszközökkel intéztetik. 
Etetö szerek, 65 62611 közül ki'ilönösen а’ р01101116, ré 
szintes 65 kisebb csapokban javalltntnak. De ezen szerek’ 
alkalinazata mellett legnagyobb vigyázat sziikséges , hogy 
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azokkal csak a’ hegye érintessék meg a' „штык, 
a’ többi részek pedig sértetlen maradjanak. Kivált a’ 
dárdanyvajat folyó alaka miatt iigy kell alkalmazni, hogy 
a’ szemhéjakat egymástól ügyesen eltávoztatván, ezen 
etető szerbe mártott ecsettel a’ szarucsap’ hegye megillet 
tessék; azután pedig a’ megégetett helyre nyo'mban más 
téjbe vagy egyéb nyákos főzetbe mártott ecset alkalmaz 
tassék. Akárminő etető szer használtatik, annak egyszeri 
alkalmazata a’ szarucsap'elrontására nem elég; azonban 
azt soha sem szabad ismételni, mig az előbbi égetés által 
előhozott pörk le nem esett, ’s а’ szem' izgatódása egé 
szen meg nem szünt. 

517. §. A’ teljes szarucsap valamint а’ részintes is, 
ha nagyobb , etetőszerekkel el nem mellőztetbetik: ezek” 
eltávoztatására tehát saját munkatétel kívántatik, mellyel 
alapjoktól elvágatnak. Ezen műtétel két részből ylill: az 
elsőben a' csap” akár felső akár alsó fele választatik el, а’ 
másodikban pedig annak hátra lévő részemetszetik le. 
E’ végre szükséges eszközök: a’ közönséges , vagy ennél 
valamivel nagyobb hályogkés, a' fogócska vagy csipesz, 
és a’ Daviel’ ollója. A’ műtétel' első szaka a’ hályogkés 
sel vitetik végbe, melly fel vagy alá irányozott éllel, a’ 
szarucsap' közép magasságában a’ külső szemszegletnél, 
а’ csap” alapjához közel a’ szembe hegyével beszuratik , és 
tovább vezettetik úgy, hogy a’ kés’ hegye а’ belső szem 
szegletben ugyanazon magasságban jőjön ki ,' mint be 
szuratott, ugyan közel a’ csap’ alapjához. Ez meglévén , 
а’ kés” további vezetése úgy igazgattatik, mint a' szaru 
hártya” félhold-metszésénél említők , ’s a’ csap’ akármellyik 
fele elválasztatik. —- Elvégezvén illy móddal az orvos a’ 
műtétel' első szakát, a' csap” elválasztott karélyát fogócs 
kával vagy csipeszszel felfogja, azt mérsékesen felemeli, 
és a’ Daviel’ ollójával annak másik részét is elvágja: A' 
műtétel” ezen szakában mind a” segéd, ~mind a’ műtevő 
arra különösen vigyázzon, hogy a’ szemtekére valami 

A módon nyomást «ne külöljön; különben az iivegnedv' te 
temes része és a’ jéglencse kárba vész. 

518. §. Bevégeztetvén af munkatétel , a’ kotozes epen 
úgy intéztetik , mint a' hályog” kivétele után , és a’ beteg- ‘ 
nek, ágyra helyeztetvén , valami hat napig hanyatt kell 
feküdnie. A' majd beálló tiilkhártya' gyuladása nyirkki 
izzadással végződik, melly hártyaképet öltvén, a’ műtétel 
által okozott hézagot kitölti. Ezen hártya eleinte vékony 
és átlátszéknny; azért a’ betegek ekkor a’ nagyobb tár 
gyakat meg szokták különböztetni: de nem sokára meg 
vastagszik , megsetétül és a’ műleges szem' alkalmazására 
elég erőssé válik. --- De nem mindenkor sül így el a' 



230 Szarutúltengés. 

můtétel. Mert 1101 az ede'nyek igen ki vannak ta'gulva, 
a’ következô visszahata'sbez szegödô tetemes nedvgyülem 
és a’ mi'itétel által a’ szemteke’ ele'éröl elmellözött ellen 
hntás miatt, könnyen egy vagy töb visszérdaganatek’fel 
szakadása következik, és a’ vér részint nagyebb mennyi 
ségben kifely, részìnt а’ tülk- és érhártya között összegyül 
vén, ezen ha'rtya't az idegreczével együtt kinyemja, és 
tekeképú daganatet képez. Ezen vérzés és а’ vele társuló 
fájdalmak mindja’rt megszünnek, mihelyt а’ kinyematett 
érhártya és idegrecze elva'gatnak. De hasenló esetekben 
a’ hátramaradó szemteke’ része méigs kisebb, minthegy 
arra mú'leges szemet lehetne alkalmazni. 

Szarutúltengés. 

(HyperkeratosisJl 

519. §. Ezen szemhiba, melly ätla'tszékony szaru 
csapnakis neveztetik, a’ szaruhärtya’állományának 11111111 
kodását jelentì. Sella sem bujálkedik a’ szaruhártya’ gyur 
mája egész kiterjedésében; hanem csak bizenyes helyen, 
ritkán a’ közép ponton, tapasztaltatik eg'y klipes kia'lla's, 
melly иду egészen átlátszékeny , vagy csak fényes szürke 
csúcscsal van ellátva. Midön a’ szaruhártya’ kiálló része 
egészen átlátszékeny, tisztasa'gával jebbára az egészséges 
szaruha'rtyát is fölül nnílja, és a’ szem’ különbféle mez 
gäsai alatt majd vöröses , majd sárga szint ja’tszik. A’ 111 

’ tás a’ fénysugarak’ helytelen megtörése ,miatt eltempul, 
és pedìg nnnzíl na'gyebb mértékben, mennél inkább а’ 
szaruhártya’ középpentját feglalja el а‘ bujálkedás. Rövid 
látást ezen betegség ritkán okez. A’ mellsc’i szemcsarnok, 
ha a"szem’ oldalról tekintetik meg, sem kisebb- sem na 
gyebbnak nem tapasztnltatik, mint rendes állapetban. 

520. §. Azen esetekben, midôn a’ szarutúltengés tö 
kéletesen átlátszó kiälläst ke'pez, ezen ritka baj едут.‘ 
sziilött betegség. Hol pedìg а’ kiállás’ cslícscsa szürke, 
a’ hiba görvélyes, hesszas felyamatú szaruleb’ követke 
zelme. -- Jóslatn ezen betegségnek mindenkor legszeme 
rúbb; mert gyógyl'tása lehetetlen. A’ szaruhártya’gyakran 
isnrétlendö felszurása, mellyet sekan 'avaselnak’s ve'gbe 
visznek, sem gyógyulást, sem javu ást nem nyujthat; 
minthegy a’ rendellenes kiällása a' szaruhártyának nem 
valami a’ hártya’ lemezei közt foglaltatott nedvnek követ 
kezelme , hanem a’ szaruhártyn’ bujillkoda'sa-által‘hezatik 
elö , melly merö gyurmát képez. 
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Szaruposztó. 
(Pannus corneae.) 

521. §. A’ szaruhártya’ felduzzada'sa vagy daganata, 
melly ezen hártya’ véredényei által hozatik elö, 5221111 

' posztónak neveztetik. A’ baj’ kisebb fokában a’ tülkköt 
hártya’ból csak kevés véredények nyulamlana'k а’ szaru 
köthártyá’ba, 1101 is mind inkább vékonyodván elenyész 
nek. De ha а’ szaruposztó nagyobb mértékben mutatko 
zik, a’ szaruköthärtyán szz-ímos véredények tapasztaltat 
nak , mellyek egymással különbféle módon összenyilnak. 
A’ betegség’legföbb fokában а’ szaruhártya tetemesen meg 
van dagadva, szinte bujálkodik, ’s vörös posztóhoz ha-V 
sonló alakot mutat, a’ la'tásV majd nem a’ fénysejtésre lé 
vén korlátolva. A’ szzau'uposztó’~ kisebb foka nem törüli 
el egészen a’ látást; de mimienkor tompi’tja; mert a’ 5211 
ruhártya nemcsak vérrel buzgó edényekkel van keresztül 
szôve , de egyszer’smind ködös és foltos is szokott lenni. 
Azonki'vül minden posztóban a’ tülk-‘köthárrya vörös szint 
ölt, а’ beteg szem a’ fényt ellenzi , a’ kö'nyek bôvebben 
folynak, a’ szemhéjak’ köthártyája megdagad , megvörö 
sůl, vagy pedig husanyas ‘аду szemcsés bujálkodást ter 
jeszt elô'. Ezen helybeli kórjelekheznémellykor nagyobb 
agytorulat is szokott járulni. 

522. §. A’ szaruposztó mindenkor elörejárt 521111110 
11018111611111111 ke'pezi , mellyek a’ köth'ärtya'ban fészkñlvén, 
különneim'í bélyeggel birnak, ’s hosszas folyamatnt kö 
vetnek. A’ görvélyes kötlob ezen bajnak különösen ked 
vez. —— Az elöreniondás ezen najban soha sem kedvezö; 
mert a’ posztó megätalkodottan ellenáll n’ můve’szetnek, 
és a’ sziintelen vele járó gyuladós állapót miatt , 50115201 
a’ szaruhártyän fekélyeket és hegjegyeket hoz elô. De 
mig hasonló gyógyíthatlan homzílyok he nem állottak, 
addig lehet gyógyulást reme’nyleni. és pedig annyival 
inkább, mennél kisebb fokban rejtezìk az egyetemes 1:61: 
szúny az életmrîségben, és mennél kisebb a’ szaruposzto’ 
tartása ’s kifejlése. 

523. ё. А’ szarnposztó’gyógyl'tásában mindenek elött 
az egyetemes kórszúny ellen kell alkalmas szereket ren 
delni; azonkl'vül azon esetben, ha a’ szem’ izgatott 111111 

`potja tetemesb , 'nadályokat alkalmazni. На pedig egyszer 
’smind fôfájás és több agytorulatra mutató kórjelek i 
jelenkeznének, а’ nyakm és hátra ve'res köpölyök’ alkal 
mazata javalltatik. Ezek-et elöre bocsátva , hatósb elvezetö 

l 
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szerek, mint az Authenrieth’ zsirja, boroszliínyhéj, ku 
tacsok, rojtzsinór kiviíntatnak. Helybelikép szemkö, riígó 
higany, kénsavavas horgag és rézag, szemvizekben fel 
olvasztva alkalmaztatnak. Ezeken ki’vi'il kiti'inö foganattal 
használtatik az egyszeri'í e's összetett mákonyfestvény, 
melly a’ szeinbe inindennap vagy hecseppentetik, vagy 
ecsettel alkalniaztatik. A’ mási’tó szerek is, akár poi‘-, 
aktír i’ralakban alkalmazva, hasznos szolgiílatot tesznek. 

524. 5. De mindezen szerek, ha leggondosabban 
használtatnak is, csak cseke'ly és állhatatlan enyhüléstl 
nyujtanak, ha a’ szaruposztó a' szemhéjköthiírtya’ bujál 
kodásával szöveményes. Illy esetekben tehát teljes figyel 
niét arra kell fordi'tani az orvosnak, hogy azon túltengést 
akár sebészi eszközökkel , akár más szerekkel eltávoztassa. 
Mi ha megtörtént, a’ posztó sokszor ele'g hamar meggyó 
gyul. A’ inakacsabb szaruposztó’ hamarabb gyógyi’tása vé 
gett T. Jaeger az egyiptomi szenilob’ mi'i'leges beoltását 
tanácsolja. De iiiinthogy ezen bizonytalan szer’ fokát és 
fo anatát kormányo'zni, nincs az orvos’ hatalinában: ta 
n esos azon szerrel, vagy soha sein, vagy csak igen rit 
kiín élni. Mások azon buzgń edények’ beinetéle'set vagy 
kiirtását javasolja'k, mellyek a’ tülkköthái'tyából a’ sza 
ruhártyába ereszkednek , e's pedig iígy, hogy az einli’tett 
mnnkatétel inindjárt a’ szaruhártya’ közelében intéztessék. 
De a’ niegsebesi’tett véredények szinte mindenkor vissza 
pótoltatnak, ’s a’ bajnak seinini enyhi'ile'se nein követke 
zik. Az egész szaruposztó’ kiirtása pedig, az etetö szerek’ 
késöbbi alkalinazatával, mellyet legìnkább akkoi' aján 
lanak, midön a’ szaru-köthärtya bujálkodik, mindenkor 
széles hegjegyeket, vagy szaruve'szt hágy maga után; 
azért seinini dicséretre nein méltó. 

Sugárcsap. 

(Staphyloma eorporis ciliaris.) 

525. 5. Ezen szenihiba, mellyet elöször T. Walther 
ira le, a’ sugártest’ rendellenes kiterjedése'ben ‘Ш. А’ 
ti'ilkhártya’ g i'iri’íképii daganatával nyilatkozik, inelly a’ szaruhártya köri'il, egész a’ suga'rtest’ végéig nyiílik, és 
többnyire föliil legszélesebb , a’ ~belsô szemszegletnél pedig 
legvékonyabb szokott lenni. Ha а’ szemhéjak szokäs sze 
rint‘kinyittatnak, a’ daganatot szinte egészen eltakai‘ják. 
Szine ezen daganatnak ke'kes; init onnét kell szárniaz 
tatni., hogy a’ tetemesen kinyúlt ’s megvékonyult 11511‘ 
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hárt án, az érdaganatos ságártest átviláglik. A’ csap’ 
fölü ete némelly helyeken barázdásnak tapasztaltatik; 
тег: а’ sugárnyújtvänyok a’ tülkhártyán átlzítszanak. A’ 
tülkha'rtya’ azon része, mel‘ly a’ sugártest’ határain (‘И 
fekszik, semmi beteges jelet sem mutat , csakhogy. abban 
sok vérrel tölt edények mutatkoznak, mellyek a’ csap’ 
alapjához sìetnek, ennek fölületét reczeképl’íleg bevon 
ják , ’s állományába ereszkednek. 

526. §. Okaìt ezen bajnak többnyire a’ külse'rtések 
ben, mellyek a' ŕülkhártyát ott érik eröszakosan, hol ez 
a’ sugärtestet fedezi, ’s a’ sugártest’ ’s szomszéd részeì’ 
gyuladásaiban kell keresnì. Mi pedig gyógyl'täsát Знай, 
az míítételben áll, mellyel а’ tülkhártya’ elfajult része, 
a’ sugártest, a’ jéglencse,A a’ szivárványhártya és a’ па 
ruhártya elmetszetnek. Ezen ml'ítételt T. Walther épen 
lígy v_ìszi véghez, mint a’ teljes szarucsap’ elvételét. A’ 
hályogkés t. i. a’ tülkhártya’ csapos része megctt a’ szembe 
bebocsáttatván, félholdke’pl'í` metszés intéztetik, a’ csap’ 
többì része рейд ollóval elmellöztetik. Ha a’ mütétel 
után ideges bántalmak állnak be, ezeket idegreható és 
csìllapító szerekkel kell lecsendesítexíi. A’ ml'ítételt kö 
vetö gyuladás és genyedés, mint а’ tapasztalás tanította, 
sokáìg tart, és а’ hegyjegy lassan szokott képlödni. 

Kôkemes künyhús. 

(Encnnthis войн-110511.) 

527. §. Ezen ártalom a’ könyhúscsa' kökemes meg 
keményedését jelentì, és mindenkor annak tökéletes e1 
щит nem hozott gyuladásából, föleg а’ görvélyes egy 
mìkben veszi eredetét. Kórjeleì a’ könyhúscsa’ kemény, 
egyenletlen , halványvörös és fäjdalom nélkülös_ dagana 
tában ‘Шанхай. Azonkl'vül а‘ szüntelen könyhulläs ezen 
bajnak a'llandó kórjelét teszì; minthogy a’ daganat 'a' 
könyek’ felszivását akadälyozza. Ha valamelly lobindító 
ok hat a’ szenvèdö könyhuscsára, a"kökem'rákfenébe 
megy á'l’al, e's rákfene's vagy rosz ìndulatú könyhús tá 
mad. `Ekkor a’ daganat szederjes és iîen fájdalmas, mely lyen egyszer’smind kérges szélü fe ély mutatkozik, és 
az al’cZQt ’s_ a’ belsô szemhéjereszt felevö büdös evet 
ömlet. 

528. §. A’> jóslat ezen bajban szomorú; mert a’ kö 
kemet eloszlatnì nem lehet, sem a’ könyhullást elfordítanì. 
De ha a’ szemre izgató hatalmak nem hatnak, а’ kökemes 
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könyhlis sekszer egész életben veszedelem nélkiil marmi, 
és azért legjebb azt bäntatlan hagyni. Mihelyt pedìg meg. 
gyulad 65 ra’kfene'vé válik, a’ ra'kfene’s bántalom könnyen 
a’ szemtekére is elszármazik ,. 65 1е3Ёу65205аЫ1 kimenetel 
hezatik elô. Ezen veszedelem’ elferdí'tása'ra а’ 1052 indu 
latú könyhlíst ideiben ki kell írtani; mi akkint történik, 
hogy a’ remlett könyhús а’ bele akasztett hereggal meg 
fegassék, és а’ késcsével ‘ладу ellóval, mi csak elfajult 
65 1052‚— elva'gassék. 

1 

Könymirigy’ kó’keme. 

(Scirrhus glandulae lacrymalis.) 

529. §. Ezen baj leginkább görvélyes egymîkben elö' 
rejrirt és megkeményedésbe végzôdött könymìrigyleb 111611 
ferdúl elö. Többnyire ezen betegségben nemcsak a’ köny 
mirigy, de a’ szemgödörhártya is kökemes bántalomban 
szenved; 561 а’ sejtszövet, e’s maga a’ szemteke sem ma 
rad ment hasenló elfajulástól. Meg lehet esmérni ezen 
kökemet a’ kiilsö szemszegletben a’ felsö szemhéj alatt ta 
nyázó kemény 65 egyenletlen daganatból. Innét a’ felsö 
szemhéj restebben mezdul, a’ szemteke a’ belsö szemszeg 
let felé kinyematik, úgy, hogy a’ szaruhártya be- 65 le 
felé fordul. A’ szemteke’ mozgása iS , kivált a’ külsô szem 
szeglet felé akadälyes. Fájás és vörösség ugyan nincs je 
len;,de a’ könyelválasztás hiányozván, a’ szemben ked 
vetlen szárazság’ érzelme hezatik elô, ’s a' szaruhártya 
átlätszékenyságából lassankint vkivetkezik. 

530. §. .Ióslata ezen bajnak, mint minden egyéb 116 
11еп16, legszemerúbb; mert semmi gyógyításnak nem en 
ged~ Kiirtását sehn sem kell javallni; inert minden el 
fajult részeket kiirtani lehetetlen , a’ ml'ítétel által 01102 
tatett izgatás pedìg a’ rákfene’ kifejlését elöidézlxeti , vagy 
siettetheti. Minthegy a’ könymirigy részint а‘ csentgödör 
által, mellyben rejtezik, részint a’ felsö szemhe’j által а’ 
küleröszakok ellen védelmeztetik, annak kökeme csak 
alig fajul el rákfenébe , hacsak a’ test’ nedvei megremolva 
mncsenek; mi a’ kiirtás’ szerencsés kimenetelét is füstbe 
szalll'taná. 
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Könymirigy’ higora. ‘ 
(Hydatis glandulae lalcrymalis.) 

531. §. Ezen nyavalya а’ könymirigynek azon rend 
tulos nagysa'gátjelenti, melly an'nek gyurmájában támadt, 
és magában könyeket foglalóhólyagocska a’ltal okoztatik. 
Ezen igen ritka szemhìbában a’ betegek mélyen a’ szem 
gödörben tempa fa'jást éreznek, 65 kivált а’ halánték felé 
szemeiket nehezen 65 fa'jdalmasan fordi'thatjzík. A’ fájda 
lom lassankint nö, ’s a’ ba’ntódott oldalon a’ félföre is el 
árad. A’ szemteke szárazságbalŕ szenved, és a’ szemgö 
dörböl kinyomatik lígy, hogy а’ szaruha'rtya az оп’ felé 
fordul. A’ kidülô szemben eleinte a’ látás ugyan nem 
hiányozik, de а’ tárgyakat kettözteti, 65 а’ belsö fény 
kifejle'sek miatt hibás. Mennél jobban kitolatik gödrébôl 
a' szemteke, annál inkább csügged n’ láttehetség, elany 
nyira, hogy végre egészen elenyészik, ’s a’ szem halottas 
tekintetet mutat. Midôn a’ szem nagyobb mértékben du" 
led ki , a’ szemhéjak azt eltakarni nem képesek , ’s a’ külsö 
szemszegletben а’ felsf’l)r szempilla' széle 65 а’ szemteke 
között keme'nyes daganat mutatkezik. Ezen helybeli kór 
jeleken kívül a’ könymirigy’ higora’ ezen kifejlési fokában 
étvágy- 65 álomhiány is nagy gyengese’ggel párosulva taf 
pasztaltatnak. Végre a’ bnjhoz álomkór járul, ’s rövidÁ 
idö mulva guta 65 halál következik. 
^ 532. §. Ha а’ szemgödörböl kinyomatott szemteke 

meggyulad, a’ beteg’ alkalmatlansa'gai tetemesen nehez 
bülnek. A’ fa’jdalmak kegyetlenebben dulongnak ’s a’ fe 
jet is elfoglalják. A' szemhártyák’ 'megvörösödnek, fel 
duzzad‘nak, ’s az egész szemteke külebb tolamlik. A’ 5211 
ruhártya lassankint genyed , 65 а’ szem’ ‘csarnokaiban is 
geny mut'atkozik. Nem sokára azután а" szaruhártya а’ 
legnagyobb fájások közt megreped, 65 а’ szemböl vérrel 
vegyült eves geny csurog. Ezek meglévén , a’ szaruhár 
tya a’ szivárványha'rtyával együtt megránczosodik ; a’ szem 
teke’többi részei pedig nem kisebbülnek, hanem képtelen 
húsgyurmakint а’ szemgödörbôl kiállanak. A’ félföfájás 
a’ bántódott oldalon nem szŕínik, gyakran ugyanezen 01 
dalon a’ fültômirigy is megdagad; a’ gyenség napról napra 
növekedik, ’s végre orläz vet az e'letnek véget. ` 

533. §. Okai ezen betegségnek_igen titkosak. Mert 
` megmagyaräzhatlan dolog, mimódon — történik, hogy a’ 

könyek szaba'lyos lítjokról а’ mirigy’ szemcséit környezö 
sejtszövetbe tévedvén , ’s a’ mellékes sejtszövetet össze 

l 
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könyhiís sokszor egész ‘Ям!’ és Мёд-г legjobb azt bántat] ’ _ ’képeljenekïl‘ irigy’ hìgora gynlad és ra'kfenévé ИЛИ‘ ezen bet, 
a’ szemtekére is elszái'm' ‚ . huzatik elô. Ezen vesY gig: hl’âîirf’( latú könyhiist ideiber e“ ¿Lb ,_ 
hogy a’ roinlott köii glyle" 
fogassék, es а’ kr' ka.. 

all 

l .ete , han. ..iartathatik. Hol l 
„и ’s a’ látás egészen ele. _ 

Í „ай! az elfajult szem’ és higoros 
А által’ tartathatìk fen. És ezt is , hogy 

i .. , addig kell végbevinni, mig a’ beteg jó 
l Ono 

ì _, y J, A’ könymirigy’ higora’paliístoló orvoslása, 
i Те)" [yat a’ szeinteke’ tetemes kinyomatása és a’ latas’ 

I fw „дне; elenyészte elött kell intézni , a’ hìgoros holya ` ‘î’âqkg’szurásában all. E’ végre egy keskeny gerely vagy 
láfwmszegtt'í а’ külsö_ szemszegletbe a’ felsô szeinhéj al'a 
ou! melyen beszuratik, hogy az összegyúlt könyek ki 
‚ы 'anak. Azutan a’ sebbe mindennap ólomi'rba vagy 
Gon ard’ vizébe märtott kérö alkalmaztatik, inindaddig, 
migesak a’ seb’ szélei kérgesek nein lévén, szi'intelen 
könyet szivárogdaló mi'ileges könysipoly nein képlödik. 
.Nénielly ritka esetekben a’ sziirt seben egész higoros 116 
lyagocska kijô, és ekkor a’ pala’stoló prvoslás Ygyökeres 
gyógylást nyiíjt. Midön a’ szeinteke egészen el van fa 
jnlva és romolva, ezen palástoló ba'násinód semmit sein 
hnszna'l; akkor teliát csak a’ _kiirtiis , mellyet esinéi't sza 
hályok szerint kell intézni, nyiijthat segedelinet. ` 

. b 

és rosz , elva’gass 
l 

        
 

Szemhéjkéreg. 

(Tylosis.) 

.l 536. 5. A’ szemhéjke'reg a’ szemhe'jszélek épen nem 
‘1530s,’ de kemény, és a’ szeinhéjak’ mozgását némellykor 
akadalyozó"s a’ bórrel egyszini'i daganatát jelenti. Terii 
le’te ezen daganatnak ki'ilönbféle: néha az egész szem 
heJszélt elfoglalja, inásszor egyik vagy ma'sik, vagy mind’ 
a’ ket szeinszegletre korla’toltatik. Az is megtörténik, 
hQgY _ezen megkcményede’s csak egyes helyeken, a’ szein 
hejszelek mellett, fehe’res kemény csomóeskák’ alakábani 
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fm'dul 016. Ezen cs 
‘аду keménységet 

"-lk’ kökemévé ' 
’s fölületén 
'dalmak á] 

Végre minden kiszegély mel 
'rög fejlödik ki. 

‘iban az elöremondás; mert 
¿etekre leghajlóbb nyava 

. l" beteg jó küleménynyel 

\ 

"ältozllf' a 'ha az ohaj ott egészség §' А n 'emcsés задние‘ me'g 
‘lfb . {"¿emcsés , még еду 1‹18 ` " »fr J .észse’g‘ helyreállx' 

‚ *eggyî‘* "' f l@ved elökelôleg , 
Ч ыуев egymik . 

Amk, jóllehet más , buJ.. 
is elöfordul. A’ szemhéjke. 

‘.mgödör’ széléig 
5 f‘îbb а’ jóslat, 

l — Hapedig 
 a 'o/

ha az iz ató és fan ar „вы“ А’ kökelgn рейд rgkfenévé vélinl ’lïti’gealgìlì 
akármiféle lobindl’tó oknak kîtétetìk. „двумя“ 

538. §. Jóslata a’ szembéjkéregnen 
életidejétöl és küleményétöl, részìnt a’ hel) .tegen 
fokától és tartásától függ. Mìdön ezen beteg` „slás 
korú egymikben fordul elc'î, kik’ életml'íse'gébe al :rá_ 
mes kórszúny mélyen begyökerezett, ’s а’ szemhéjak- A .. 
keményedése is nagy mértékben tapasztaltatik, és а‘ ‚ 
régóta `tart: eloszlásra csak alìg lehet számot tartani. u 
ellenkezö környülmények tapasztaltatnak , tökéletes egásL 
ség’ helyrea’lla’sát lehet reményleni, jóllehet a’ gyógyítág 
mìndìg soká szokott tartani. —— А’ kökem, jóllehet дуб. 
gyíthatatlan, de legkevesebb veszedelemmel sem jár, még 
rákfenének nem indúl. Mihely meggyúlad a’ kökemes 
szemhe'j , az azonnali kiirtás annak a1. ábrázat’ mellékes 
részeìre terjedését sokszor szerencsésen meggátolja. 539. §. Minthogy а’ szemhéjkéregben a’ beteg’ kii»- 
leménye többnyìre rosz szokott lenni, а’ baj’ gyogyítá 
sára mindcnkor а’ különbféle kórszúnynak megfelelö belsö 
szerek kivántatnak. Helybelike'p oszlató szerek szüksé 
gesek, mellyeket azon törvény szerint kell alkalmazni, 
hogy elöbb az enyhébbek, ’s a’ hatósbak csak azután 
használtassanak. Innét eleinte , ШИН: `ha a’ daganat va 
lamivel keményebb , bürök’, beléndek’, szappanfl'í’, mályva’ 
Stb. poraiból készített kásaborongatmányok alkalmaztas 
sanak. Mihelyt рейд megpuhult а’ daganat, azonnal ha» 
tósb szerek, többnyire íralakban, javalltatnak. Higanyos 
készl'tmények ezen bajban leggyakrabban rendeltetnek, 
jobbára más czéliränyos szerekkel, mint bürökvonattal, 
káforral stb. elegyítve, mellyekkel legalkalmasabban 
íralakban használtatnak. Ezeń szerek’ foganata lassan 
òregbl'tctt adagok által emeltetik. Makacsabb esetekben 
а’ fojtósavas higacs, iralakban alkaùnazva, érdemlett 
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dicséretet. Ha pedìg a’ bajen semmi gyógyszer sem fogna, 
а’ daganat’ belsô szinét bemetélni, ’s azután ma'sr'tó sze 
reket alkalmazni lenne ezélirányes. Ha а’ szemkéjkéreg 
kökemmé va’lt, legjobb azt bántatlan magára hagyni. Mi 
helyt pedìg viläges, hogy а’ kökem rákfenének indúlt, 
azonnal, e’ mi csak megkeményedett ’s elfajult, mú'tétel 
által táveztnssék el. A’ ml'ítétel különbözik a’ baj’ kü 
lönbözö sze'kére és kiterjedésére nézve, és majd késcsé 
vel, majd ollóval eszközöltetik. 

Szemhéjrög. 

(Trachemn.) ` 

540. §. Fzen név alatt a’ szemhéjak’ köthártyxíjának 
elpetylnüdését és bujálkedását értjiik. Majd mind a’_két 
szemhéjon, majd pedìg csak egyiken, és pedìg az alsón, 
gyakrabban elôferdúl. Midön csekélyebb а’ betegség’ foka, 
a’ szemhéjköthártya dagadt, vörös, lnintegy meglágyult 
és bársenyhez hasenló alaket mutat. Maga a’ szem’ köt 
hártya’ja is némi piszkos szint öltvén, rendes fényessé 
gétôl megfesztatik. Azonkívül a’ szemben kedvetlen nye 
más’ érzelme, bóvebb köny- és nyák-elválasztással , és 
mérsékes fényiszenynyal jelenkezik. -—- Hel a’ baj nagyebb 
fekra emelkedett, a’ szemhéj-köthärtya’ daganata, annak 
akár egész területe'n,akár hel a’ pillaperczet fedezi, akrír 
pedìg a' pillapercz’ szélétöl egész a’ szemgödör’ széléig 
sekkal tetemesebb. Azenfölül a’ szemhéjköthártya’ egész 

_ kíileménye megváltezik , ’s szemcsés szövetet ölt~ Sôt né` 
mellykor a’ tülkköthártya’szemgödör-szél melletti része is 
hasenló szivacses ’s szemcsés gyurmává váltezik. На а’ 
felsô szemhéj' köthärtyája szenved, az sokszer egészen 
lnegdagad, meglágyul és jól fel nem emelödhetik, a' 
szemiv is valamivel föntebb feküvén. A’ pillaszörök ke 
ményebbek, mint egészséges állapetban, és éjszakánkìnt 
némi szivós nyirk által, melly nappal is elválasztódni 
szekett, összeenyveltetnek. Ezen kórjelekhez szárazság’ 
érzelmén és a’ tŕílkköthártya’ halavány daganatán ki’vül 
szarupesztó is szegödik. 

Y541. §. Ezen bajt többnyire elörejárt szemgyuladá 
sektól kellszármaztatni. Kivált az egyiptemì szemgyladäs 
igen hsjló ezen betegség’ elôbezására; de az idült hurutos 
szemhéjmirigyleb is gyakran elöidézi a’ köthártya’ ezen 
rendellenessége't. Ugyanezt tapasztaljuk a’ görvélyes 
szemgyuladás‘ ne'ntelly alakaiban is , mellyek elhagyattak, 
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"аду fonákul orvosoltattak. Végre minden kiszegély mel 
lett, ha „над tart, szemhéjrög fejlödik ki. ‘ 

542. §. Nem kedvez e’ bajban az elöremondäs; mert 
a’ legmakacsabb és а’ kórislnétletekre leghajlóbb nyava 
lyák közé tartozik. Azonban ha а’ beteg jó küleménynyel 
bi'r, czélirányos orvoslás mellett néha az ohaj ott egészse'g 
visszatér; kivált ha a’ köthártya szemcsés szövetet még 
_nem öltött. De hol а’ daganat máx' szemcsés , még egy kis 
i'emény sugárzik ugyan akkor is az egészség' helyreálli' 
tására, ha a' köthártya’ azon része szenved elökelôleg, 
melly a’ pillapurcz’ szélétól egész a’ szemgödör’ sze'léig 
terül; és pedig ezen esetben ismét kedvezôbb а’ jóslat, 
ha а’ baj csak az alsó szemhéjon mutatkezik. -- Ha pedig 
a' köthártya’ azon része ölt szemcsés küleményt, melly 
a’ pillaporczokat fedezì, az elôrernondás mindig igen szo 
morú; mert illyenkor a' nyavalya minden gyógyítá'st 
hiúvá szokott tennì. 

543. §. Ha a’ szemhéjrög rosz küleme'nyl'í betegen 
fordul elö, mind egyetemes, mind a’ helybeli orvoslás 
sziikséges. Amazt а’ lappangó kórsznny ellen kell irá 
nyozni; emez а’ helybeli bántalom’ különbféle fokám,` 
nézve különbözik. Mig a’ köthártya csak ellágyultnak ’s ` 
bársonyhoz hasonlónak tapasztaltatik, addig fanyar és 
mási'tó szerek javalltatnak, millyen a’ kénsavas horgag, 
а’ szemkö, az eczetsavas ólmacsok, a' rágó és levált 
fehér vagy vörös hìgany, a’ mákony ‚ készi'tme'nyes hm'gag 
stb., mellyek olvaszték- (de ezt ritkábban szenvedik a' 
betegek) ‘аду l’r-nlakban alkalmaztatnak. Ezek semmit 
sem használván, az etetö szerek’ vigyázva intézett hasz 
nálata javalltatik. 

544. §. Valahányszor а’ köthártya’szemcsés állapotja 
máx' kifejlett, nemcsak minden emlitett szerek', de még 
‘а’ köthártya' gyakrabbi bemetélése, 86!` maga a’ tüzes 
-vas is csak alig használnak valamit. Hasonló esetekben 
egyediil a' bujálkodó gyurma’ kiirtá§a ajánl segedelmet. 
E’ czélból a’ bántódott szemhéjat ki kell fordl'tani ’s le 
mezítlem'tni. Azután csipeszszel vagy` horoggal megfogat 
vain a’ bujálkedó gyurnia, elöre huzatik, ’s а’ Daviel’ 
ollójával elvágatik. Arra pedig legnagyobb ñgyelmet 
szükséges fol’jdítani , hogy az egész bujálkodás gyökerestöl 
kiirtassék. Onkìnt kitetszik, hogy az alsó szemhéjon ezen 
munkatétel legkönnyebjien vitetik végbe; mert а’ felsö 
szemhéj alatt létezö bujálkodást sokkal nehezebben lehet 
lemezíteleni'tni. De ha а‘ bujálkodás a' pillaporczokat 
lepte el , ennek lapos fölülete miatt ritkán siil el tökéle~ 

y tesen а’ 111111618. A’ vérzés' szüntetésére hideg vi’z’ alkal 
mazata szükséges, a’ következô gyuladás’ legyözésére 
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pedig _lobellenes készület kivántatik. -- Sokan a’ bujál 
kodzís' megemésztésére a' takáros zemgyuladás’ müleges 
beoltását ajánlják; de ezt, inint föntebb (524. 5.) emli 
tök, nein javallhatjuk. 

Szemhéjvizeny. 

(Blepharoedema.) 

545. 5. Akár mind a’ két, akxír csak'a’ félsô szem 
héjnak, a’ sejtszövetben összegyült savós nedv által elô 
hozatott daganata , szemhéjvizenynek neveztetik. A’ daga 
nat halava'ny, мать és puha szokott lenni,úgy,hogy az ujj’ 
nyoiniísára lassan enyészö gödröcske táinadjon. Hol a’ida 
ganat igen nagy, a’ szeinhéjak’ mozgása egészen megga'tol 
tatik, ’s a’ szeinhéjak’ rése csukva van. Ha kisebb a’ daga 
nat , a' szemhéjak’ mozga'sa ugyan elég szabad , dea’ szem 
kevesebbé nyi’lik ki, mint rendes állapotban. --- Ezen baj 
leggyakrabban orbánczos szeinhéjlobból veszi eredetét, 
ha az fonákul orvosoltatott ‚ vagy a’ beteg nedves légnek 
volt kite'tetve. i’éinellykor gindárabb egymikben a’ szem 
héjak’ vagy a’ melléktáj’ huzamos összenyoma'sa által is 
elöhozatik. Azonki'vi'il az egyeteines börvi'zkórságban a' 
szemhéjvizenyt mindig tapasztalhatni. 

546. 5. A’ szemhéjvizeny’ jóslata azon esetben, hol 
a’ börvi'zkói" tünetét teszi, ennek elöreinondiísát követi. 
На pedig helybeli bántalmat képez, annak gyógyi'tása , 
ha inindjárt lassan is , de mindenütt eszközölhetô. --- A’ 
~kórjeles szemhéjvizeny’ gyógyi'tása alkalinas egyeteines 
orvosla'st kiván. ---- Hol pedig a’ szemhéjvizeny tulajdon 
betegség, ott czéliriinyos életrend mellett, n’ sziíraz hév’ 
alkalmazata leghasznosabb szokott lenni. 

SZemlléj-Szélkór. 

(Blephareinpliysemm) 

547. 5. Ezen baj is a’ szemhéjak’ daganatát jelenti ‚ 
de melly azok' sejtszövetében létezô lég által okoztatik. 
A’ dagannt sokszor a’ szemhéjak’ mozgását akadályozza 
’s az ujjakkal tapintatván recseg; szinére nézve pedig a’ 
többi böri'el egyszini’í. -- Ezen betegse'g az egyeteines 
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szélkórban tapasztaltatik; néha pedig eröszakos tüssyze 
nés , hányás ’s az orr’takonyhártyáëa' sebesx'tései után tá mad. -— А‘ yógyítás ìllatos ’s áforszellôvel megter heit párnácsäák’ alkalmazatát, ’s le'les истек‘ b_ekenését 
kivánja. ' 

Könywmló’ шкаф. 
(Нуйррв lacci lacrymalis.) 

548. §. Ezen hìba alatt a’ könytömlö’ daganata ér 
мы!“ melly az abban összegyiilt takony xíltal hozatik 
elö, ’s a’ nyomásra nem kisebbül. A’ nyavalya’ kezde 
tén, ’s mig az összegyült takony higabb összeállásu, 
addig a’ daganat kìsebb, а’ börrel egyszl’m'i , babhoz ha 
sonló, ’s àz ujjakkalì tapintásra nyilvános hnllámzást 
mutat. A' takony’ mennyisége mìndegyre növekedik, va 
lamint összeállása is , higabb részei felszìvntva'n, napról 
napra szivósabb lesz. Mennél több geny gyülik össze a' 
Ikönytömlóbe, annál ìnkább nö a’ daganat’ mind nagysá 
ga, mind keménysége , annyira, hogy nagysa’gával a' ga 
lambtojást feléri , ’s legkevesebb hnllzímzás' jelét sem mu 
ища.‘ А’ daganat’ nagysa'ga növekedvén, a' bôrszi'ne el 
változik, é lassankint setét ВЫ: lesz. Idövel a’ köny 
tömlôben összegyült takony, meliy onnét soha sem nyo 
mathatik ki, a’ könytömlôt gyuladásba 's kifekélye 
désbe hozza. 

549. §. A’ könytömlö-m'zkór szinte mindenkor elöre 
járt könytömlölob áital, de különbféle módon támaszta 
tik. Valahányszor a’ könytömlólob' folyamata alatt az 
otr-vezeték bedugulvxín , az összegyült takony a’ 1:60)’ 
tömlôben több ideig hever,ennek higabb része felszivatik, 
’s a’ nyomásra nem kisebbülô daganat képlödìk. Ugyan~ 
ezt tapasztaljuk, mîdön а’ könypontok és -csatornzík ösz 
szenövése miatt a’ könytömlöbe könyek nem hozatnak’s 
az ott elválasztott taknyot nem higi'tja'k. De akkor ered 
leghamarább könytömlö-vízkór, ha sem a' könypontok’s 
-csatornák mx’íködésöket __végre nem hajtja'k, sem az orr 
vezeték й: nem járható. Onkint kitetszik, hogy’ezen hiba 
nem támadhat, ha Aa' könytömlô genyedés által elronta 
tik, ‘аду falai összenônek. v 

550. §. А’ könytömlö’ vizkórja můleges segély nél 
kül sohn sem gyógyul meg, ’s sziinet né'lkiili könyhulla'st 
okoz; sôt néha könytömlöiobot és genyede'st, vagy úgy 
nevezett könytömlösîpolyt >is hoz eló'. De a’ mi'ívészet sem 
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képes ezen betegséget minden esetben meggyógyítani , ’s 
n' jóslat mindaddig bizenìtalan marad, mig а vízkóres daganat felvä atván, n' önypontek ’s -csatornák és az 
errvezeték’ á lapetja kellöleg meg nem vizsgáltatott. 
Hegyha ezen Юный: azt mutatja, hogy a’ mendott részek 
ben gyógyíthatatlan összenövés vanjelen, a’ jóslatot igen 
szemorúnak kell határoznì. Hasonló esetben a’ beteget 
daganatától ugyan meg lehet menteni; de a’ könyek sze 
kett útjekra, az orrüregbe nem térítetlletnek; azért a’ 
szíintelen könyhullás elkeriilhetetlen. Még a' vizsgálat 
elött lehet añ‘éle összenövést gyam'tani, ha a’ kórelöz 
ménybôl kivilágosedik, hogy a’ beteg könytömlölebban 
gyakorta és pedìg nagy mértékben szenvedett. Ezen okból 
igen kétséges a’ gyógyi'tás’ jó kimenetele akker is, mi 
dôn könytömlôsipely fejlett ki. 

551. ‘§. A’ könytömlô’ vr'zkórja' gyógyn'ta'sa'ban leg 
elôször n’ tömlöt bemetszeni, ’s az бане yült taknyet 
kiürl'teni szükséges. E’ végre a’ daganat’ leg iállóbb pent 

` ján а’ gerelyke jó me'lyen beszuratik, ’s а’ kihuza's köz 
ben 'a' seb fel- és aláfelé kellöleg kitägítatik. Felnyitván 
ekkint a' könytômlöt, a’ takeny, ha felyó összeállású, 
nagyebbrészint magától kifoly; a’ hlítralévö résztpedig ré 
szint az ujjak' nyemása , részint langyos víz’ belövellése 
filial, melly Anel’ fecskendôjével intéztetik, kell kikü 
szöbö'lni. Hol az összegyült takony szivós és kecsenyás 
штаты, а’ '1е nagyebb seben is semmi sem fely ki 
bélöle. Ezen eset en tehát a’ kônytömlö úgy дышат“: 
ki, hogy, a’ csipesz ölszenyomott száraival ismételt izben 

‘n’ 'tömlöbe eresztetvén , a' sürl'í tnkony’ egy része megl'e 
вы": ’s kihuzatik. Minekutána a’ csipeszszel már semmit 
lem >lehet kivonni, a’ tömlöbe csontkutasz bocsa'tatik be, 
melly gembjával az err-vezeték felé igazl’tatván , az ujjak 
közt megforgattatìk, hogy a’ takony ekkint helyéböl ki 
mezdulván, belövellésekkel azutzín kimosathassék. 

552. §. A’ tömlô kellöleg интима", а’ sebbe 
kérö alkalmaztatik, ё: hegyibe ragasztó tapasz ragaszta 
tik. Ma'snap kive'vén а’ ke'rót, a’ könypentek ’s -csater 
nák’ kivîzsgálása végett, hanyatt fektetvén a' beteget, 
a’ belsô szem'szegletbe valami szl’nes nedv, p. e. Syden 
ham’ híg mákenya vl'zzel feleresztve cseppentetik be. 
Ha ezen nedvesség felszivatik, ’s a’ könytômlô’ sebében 
megjelenik, kitetszik , hogy a’ szóban lévö életmú'vek ép 
állapetban vannak. На pedìg az emll'tett nedvbôl semmi 
земным“: fel, a’ könypontekat ’s -csaternákat az Anel’ 
kutaszával kell megvizsgálni. Midôn ez a’ közpentoken 
a'ltnl a’ >könytömlöbe semmikép авт vezettethetik, azon 
részek’ összenövése'röl nem lehet kétség. Illyen esetben 
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semmi reményt sem lehet táplálni a’ betegség' gyógyl'tá-f 
s'áról. Mert ha mindja’rt а‘ daganatot egy kevés idôre el 
lehet is távoztatni; nem soka'ra a’ baj kiújul ;‚ mert ma 
gában a’ könytömlöben elválasztatott takony, ha könyek 
által nem higítutik, az orr-vezetéken le nem megy, ha 
nem ismét összegyülvén az elöbbi állapotot bozza vissza. 
Valahányszor tehát a’ könypontok ’s -csatornák’ összenö 
vése tapasztaltatik, а’ vl'zkór' ismétlését xnáskép el nem 
lehet fordítani , mint a’ könytömlö’ l'irege' elronta's?. által. 
Ezen üreg akkint töröltetik el, hogy a’ könytömlö gyu 
ladásba hozatván, annak belsô falai összenöjenek. E" 
végre az ele’ggé kitägl’tott sehen egy kis darab pokolkö 
а’ könytömlôbe bebocsáttatik, és ennek falai ‘mindeniitt 
jól megégettetnek. Ezen üreg’ elrontása után a’ belsö 
szemszegletnél hegyjeg marad vissza', és szüntelen köny 
hnllás, melly шаг azelött is jelen volt. 

553. §. Azon esetekben, hol аж emlitett kutatásból 
аж tetszik ki, hogy a’ könypontok ’s -csfitornák múkö 
désöket kellöleg végezik, vagy azokban összenövés nin 
csen, а’ vizkór’ elmellözhetése аж orr-vezeték' állapotjá 
161 függ. Ezen vezeték’ jzírása vagy összenöve, vagy bel 
hártyája’ daganata által szükítve lenni szokott. Az orr 
vezeték‘ kifl'irkészésére kutaszok kivántatnak, mellyek 
közi'il eleinte а’ közönségesv csontkutasz haszna'ltatik. 
Hogyha ez , jóllehet nem baj nélkül , аж orr-üregbe behat, 
az orrvezeték’ takonyhártya'ja csak lágyan és szivaesosan 
van megdagadva. На а‘ csontkutaszt épen nem lehet az 
orrüregbe bevezetni, Mejean’ eziist kutaszával kell a’ 
vìzsgálatot folytatni. Midôn ez, bär csak nehezen, az 
orrüregbe bevitethetik, аж orrvezeték’ takonyhártyája’ da 
ganata kérges, ‘аду’ épen szemesés. Midôn аж ezüst ku 
taaz semmi mesterséggel az orrüŕegbe le nem száll,hanem 
mindig ugyanazon akadälyba ütközik, nem lehet kétel 
kedni , hogy az orrvezete'kben összenöve's van jelen. Hogy 
pedig a’ kutasz аж orrüregbe le nem ment, azt részint а’ 
beteg’ érzete bizonyítja, részint abból tetszik ki, hogy 
a’ kutasznak csak kis részét lehet bebocsátani. Ellenben, 
ha a’ kutasz тамады аж orrüregbe hatott: elég mélyen 
lemegy, ’s gombja аж а156 örvényes csonton ‘Шаро 
dik meg. 

554. §. Minekutána tudva vagyon, hogy az orrveze 
ték nincs összenöve, hanem csak megsziikíilve, annak 
járását erömülegesen kell kitági'tani. E’ czélnak magok 
a' kutaszok felelnek meg , mellyek föliil а’ homlokhoz köt 
tetvén, több ideig a’ vezetékben hagyatnak; addig t. i., 
ml'g az orrvezetékben szabadon nem mozgattathatnak. Ha 
eleinte csak az ezíist kutaszt lehetett bebocsátani,annak 
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használata utiíii a’ csontkutaszok alkalmazatára kell által 
menni. Minekurána ezek is könnyen fel ’s alii mozdi’tat 
hatnak , némellyek az orrvezetékbe ezüstvesszöt alkalniaz 
nak, és pedig elein vékonyabbat, késöbben vastagabbat, 
mellyet (бы) hńnapokig is ben hagynak, hogy az orrve 
zeték авт“ jobban канадцы. Ez megle've'n, a’ köny 
tömlö’ sebét behegesztik. Mások а’ seb’ begyógyi'tása‘elôtt, 
arany-, eziist- vagy ólom-csôvecske't alkalmaznak a’vég 
ból, hogy ezen a' takony e's könyek az оп" üregébe le 
folyhassanak. 

555. 5. A’ könytömlôvi'zkór’ gyógyi'tása eleinte vé 
konyabb azutiín vastagabb és vastagabb ezüstvesszók 
a'ltal alig eszközöl ällandó gyógyiilást; inert az orrveze 
tek' takonyhártyája közönségesen isme’t megdagad, és az 
elöbbi baj visszatér. Szinte olly bizonytalan orvoslás in 
téztetik az orrvezetékbe bocsiitott csôvecskék által is; 
inert ezek, jólleliet felsö végökön bövebbek,y mégis las 
sankint a’ hátsó oi‘rlyukakon leereszkednek , ’s liiíkogás 
által kivettetnek, «az orrvezeték pedig azutiín ismét ineg 
szokott szi'íkülni, ’s az eli'izött nyavalya kiiijúl. Ezen 
okoknál fogva sok orvosok mn's bániísinódot javallnak, 
’s a’ gyógyi'tást hangászi hiírok által eszkò'zlik, melly 
hosszas ugyan és unalmas, de a’ kórismétletek ellen na 
gyobb bâtorságot nyiijt. E’ végre midön már a' csontku 
tasz az .orrvezetékben szabadon mozdi'tatliatik , elôbb vé 
konyabb húr, mellyet a’ hanga'szok E hlirnak neveznek, 
haszniíltatik. Ezen egész húrból, melly többnyire teker 
cset képez, egy négy vagy öt hi'ivelyknyi' hosszii darab 
kibontatik , és ve'ge a’ sziíjban egy kevessé megpuhi’tatik. 
Azntán ezen kibontott rész az orrvezetéken ät az orrüregbe 
vezettetik, honnét aztán , az alkalmaza's. után egynehány 
órával, a’ beteg’ lehelletét becsukott ваты az orron erö 
szakkal kihajtván, a’ hiir” végét a’ mellsö orrlyukakon 
kifiijja, ‘vagy goinbostö’ fejével kiveszi. Kifüggö része 
a’ hiirnak az orrcziinpák mellett enyves tapaszszal ine erö 
si’tetik; felsö része pedig nlkalmas kötůvel а’ homlo ‘hoz 
köttetik. A’ könytöinlö’ sebébe a’ hiir inellé tépet tétetik, 
mellyre fôlül enyves tapasz alkalmaztatik. 

556. 5. Másnap, elta'voztatva'n a’ tapaszt ’s kivévén 
a’ tépetet, mindenek elôtt a’ könytömlöbe tis'zto ata's vé 

ett szeinkô-olvasz-ték Anel’ fecskendöje' sege elmével ëecskendeztetik be, mellyhez ólomeezet és hi'g ma'kony 
` is adatott. Azután a’ hiirtekercsböl iíj rész bontatik ki, 
melly Sydenham’ Ы; mákonyával bekenetve, az órrezinipa 
mellett inegerösi'tett rész kihuzatva'n, az orrmenetbe be 
bocsáttatik. A’ kihuzott lnir’ fölösleges része elvágatik, 
a' ha'tralévö szilak pedig ismét az orrczinipa mellé meg 
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erôsi'tetik. A’ 11111" mellé ismét kérö alkalmaztatik, mint 
két nappal ezelött, de hig~mákonyba avatva. A’ kérö 
fölibe ismét enyves tapasz ragasztatik. Igy azntán а‘ köny 
tömlö mindennap belövellések által kitisztítatik, és a’ 
húrból új és új rész , mindig hl'g mákonynyal kenve, bow- 
csátatik az orrvezetékbe, míg csak az egész E 11111’ el nem 
Году. М1 11а megtörtént, а’ könytömlôbe langy vl'z fees 
kendeztetik,hogy kitessék, ha valljon az orrmenet’járása 
mär eléggé ki van-e'tágftva. Azon esetekben, 1101 az orr 
vezeték’ takonyhártyájának daganata puha és s`zivaßsos 
volt, а’ kémlö belövelletek szabadon és folytonosan foiy 
nak keresztül az orrvezetéken. Hogyha ezen kémlö be~ 
fecskendetek, mindennap ismételtetvén , valami tl’z napig 
mindig akadály nélkül folynak keresztiil, a’ könytömlö’ 
sebe’ gyógyíta’sával az orvoslást be lehet végezni.. 

557. §. Midön az E húr’ nlkalmazata bevégeztetvén, 
a’ kémlö belövelletek csak cseppenkìnt ereszkednek az 
orrmenetbe, ‘аду ‚а? következö napokon vékonyabban 
folynak keresztíil, azonnal más vastagabb húrt, mellyet 
t. i. a’ hungzíszok A-nak neveznek, kell e'pen azon módon, 
mint az elöbbit, alkalmazni. Ezen húr is elfogyvän , is 
mét kémlô belövel‘léseki'ntéztetnek, és ha szabadon foly 
nak keresztül, a’ fecskendések még tizenne'gy napig fol - 
tattatnak. — На pedig a’ fecskendetek még az A húr' а - 
kalmazása után sem folynak keilôleg kereszt-ül; mi leg 
inkább akkor esik meg, midön a’ takenyhártya’ daganata 
kérges' és szemcsés: a’ D húr’ alkalmazására kell által 
meuni. —- Ezen esetben mind а’ 111111,. mind а’ melléje 
alkalmazandó kéröt iehér vagy vörös levzílt higanyból 
készített i'rral kell bekenni; a’ belövellésekre рейд, mely 
lyek а’, tisztl’tás végett mindennap i'ntéztetnek , ra'gó 111 
gany’ olvaszte'ka Sydenhamr hígmákonyával használtatik. 
Ha, mint többnyire törte'nni'szokott, а‘ kémlô lövelletek, 
mellyeket ìllyeukor hlísz napig szükséges folytatni , а’ D 
11111” -alkalmazata után sem felelnek meg ohajtásunknak: 
ezen húr’ alkalmazatát ismételni sziikséges, a’ kötözéshez 
egyszer'smind erôsebb másx'tó l'rokat használva'n. А’ kémla'í 
befecskende'seket, minden ismétlése után а’ D húr’ alkal 
mazatának, hosszabb és hosszabb ideig szükséges folytatni. 

558. §. Azon Betegekben, kiknek ezen különbféle 
húrokat az egész gyogyí'tás’ ideje alatt összetekerten hom 
lokukhoz kötve hordozni terhes lenne , lígy islehet ihtézni 
az orvoslást, hogy a’könytömlö' sebén mindennap iij 1111г 
darab bocsáttasse'k be mindaddig mig az orrvezeték'járása 
eléggé ki nem ta'gult. A’ húrok’ használatán kívül, se 
gédczéllil az orrmenetre nápolí'r 15 ken'egettethetik , vala 
mint bodzavira'g- vagy székfi'í-forrázatból fejledezô gözök is 
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eresztetlletnek tölcsér’segedelmével az errvezetékbe. Mi 
nekntána a’ különbféle ideig folytatandó befecskendések 
bôl kitetszìk, hogy az errvezeték’ takenyha'rtyája lele 
hadván, rendes állapetjába visszatért, а’ könytömlö-vl'z 
kór’ gyógyítása, a’ könytömlön ejtett seb’ begyógyn'tá 
sával fejezletik be. De ezen seb, a' húrek’ hesszas alkal 
mazata miatt kérges szekett lenni, azért annak széleit 
gerelykével be kell metélgetni. Mi ha megtörtént, a’sebre 
tapasz ragasztatik, a’ hegedés közönségesen huszonnégy 
ńra’ lefelyta alatt kö’vetkezik. Hanem némellyker egy 
parányi, izromenkint takenynyal kevert, könyeket ömletö 
nyiläs marad vissza, mellyet sokszer nehéz begyógyíta 
ni, ’s n’ pnkolkô’ alkalmazatát többször kell ismétleni, 
mig obajtott hegedés következik. 

559. §. Ha az errvezetékben összenò’vés van jelen, 
’s ez csak az alsó re'szére van kerlátolva az orrvezeték 
„nek , az elôadett orvosla'st az összenôtt rész’ átfnrásänak 
kell megelöznì. Ezen átfurás ezíistkutaszszal eszközôltetik, 
mellynek vastagabb- vége háremszegr'íre van kihegyezve. 
A’ kutasz' hegye're t. i. kis viasz labdacs függesztetvén, 
az errmenetbe bevezettetik , és mérséklett kézzel vigya'zva 
az err’ ürege'be nyematik. Hegy az átfurás megtörtént 
légyen , azt részint kezével észreveheti az ervos, részint 
pedìg a’ beteg' álll'tása és az erren kifelyó egynehány 
vércseppek bìzenyl’tják. De ha az orrvezeték’ összenövése 
nagyobb kiterjede'sl'l, és ennek nagyobb re'szét elfegja, 
sem ennek erôszakes átfurását, Sem a’ könycsont’ léke 
lése't nem ajánlhatjuk; mivel mind a’ két úten csentszú 
’s más tetemes nyavalyák következhetnek. Hasonló kör 
nyiìlmények közt tehát tanzícscsb a’ könytömlôt a’ fön 
tebb (552. §.) elôadett mód szerint elrontani, ’s ekkint 
a’ vr’zkór’ vìsszatérését elfordítani. — 

560. §. Némelly esetekben a’ könytömlô’ 712116156 
bril, az összegyíilt tnkeny elöhozta izgatás miatt, köny 
tömlö-sipely ta'mad. Illyenker а’ fekély' nyilását kellôleg 
ki kell tágl’tani, 4s ez erveslást azen mód szerint, mint 
eddi elöadók, intézni. Ez az oke, hogy sok szerzôk, 
kìvá t a’ régiebbek, a’ föntebb elôadett orveslzísmódot 
a’ köny‘töml'äsipoly' gyógyításänak nevezik. Némellykor 
а’ könytömlô’ kifekélyedése a’ kônycsent’ szújávalszöve 
ményes; mit а’ bör' szederjes szl'néból , 'tap‘lós kìnövések’ 
jelenlé'téböl , eves nedv’ kifelyäsából Vlehet gyanita’ni; de 
legbizonyesabban a’ kntaszszal lehet me e’smérni. Ezen 
e‘setben mindenek elött a’ csontszút szü séges 576371 
tani. Belsókép t‘ebát , ha valamelly 'kórszlíny 'lappangaz 
életml'iségben, azt kell slkalmas szerekk'el orvosolni; 
külsôkép pedìg mirha és br'ízaszat igen fe‘ganatosan sze‘ktak 
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' haszna'ltatni. A' esontszút szerencsésen meggyógyítván , 
а’ könytömlövízkór‘ gyógyítását kell elkezdem. 

. Künytömló’ sérve. 

(Hernia saeci laerynmlis.) 

561. §. Ezen hiba hasonll't а’ könytömlô' vl'zkór"~ 
hoz; mert ez is ezen életml'í beteges daganatában áll. e ` 
ежеп bajban а’ dagnnat kisebb, soha sem nagyobb egy 
babszemnél , а’ börrel mindig egyszim'í, és, init leg‘inkább megkelljegyezni, az ujj' nyomása'ra elenyészi ;mert 
itt а’ könytömlöt aka'r a’ könypontokon , akár аж orrve 
zetéken , aka'r mind а’ két úton nyomás a'ltal ki lehetünî» 
teni. Midôn ekkint a’ könytömlô’ daganata ujjal meg 
nyomatik, belöle vagy fehéres, átla'tsze'kony e's könyekkel 
vegyiilt takony, vagy pedig fehérsárgäs, épen nem át 
látszó , 65 genyképlî nyák ürül ki. ‘Аж utóbbi esetben a' 
könytömlön tapintással némi keménységet is lehet észre 
venni, melly а’ genyképl'í nyák’ kifolya’sával azt jelenti, 
hogy а‘ könytömlö’ sérve annak takárjával van szövemény 
ben. ’S hamindja'rt ezen szövemény а" könytömlö’ sér 
vével tapasztaltatik is: a’ daganat mégis soha sem ‘fájós, 
’s ha ez nyomás által kiíirítetett, a’ könytömlö' takarója 
ránczos és petyhüdt állapotban 1111111: elö. 

562. §. A’ könytömlô’ sérvét mindenkor annak ta 
kárja 110жжа е16. На 1. 1. а”1:бпу1бт16Ьеп összegyülelnlö 
takony szorgalmasan ki nem üri'tetik, annak lnellsö fala 
lassankint meglägyúl, és a’ szemzárìzom' rostjaì, а’ köny 
tömlö’ kültakarója ’s a’ sejtszövet zsongjokat annyira el 
vesztik, hogy végre a' könytömlö’ önkintes kiürülése 
többé nem következik аж orrvezetéken; ha pedig а’ köny-` 
tömlö аж ujjak’ nyomása ältal kiüri'tetik, a' 1161’ ránczokba 
szedödik. 

563. §. Ezen bajban többnyige kedvezöjóslatot lehet 
alapi'tani; mert hacsak a’ baj soká el nem hagyatott , ‘аду 
е1 nem régült, a’ kiinytömlö’ mellsô falának ’s az azon 
fekvö részeknek zsonghiányát iígy meg lehetjavi’tni , hogy 
a’ könytömlö’ önkintes kiürülése következzék. De legtöbb _ 
esetekben a’ gyógyulás 'lassen Amegy elöre, sokáig tart. 
Kiváltképen pedig ~akkor huzamos ezen baj' orvosláa, 
midön egyszer'smind tukár is jelenkezik, és а’ betegek 
rosz'testkülemënyök miatt, lmint a’ görvélyesekben f8. 
pasztaljuk, gyakorkórìsmétleteknek vannak ala’vetve. 

564. â. A' gyógyŕtäst azon esete'kben, 1101 а‘ 'köny 
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tömlö’ sérve taka'rral van szöveményben, emennek orvos 
lásán kell kezdeni. E’ ve'gre a’ talán lappangó kórszúny 
nak megfelelö bániísinódon ki'vül, fanyar és inási’tó sze 
rek javalltatnak , mellyek a’ takony' beteges elválasztá 
ай: korlátolják, és a’ ba'ntódott rész’ tengfolyamát elvál 
(опят-161‘. Illyen nz „так gyógyszertár szerint készi'tett 
kék szemvi'z, a’ szemkö’ olvasztéka , a’ kénsavas horgag, 
kénsavas rézag, a' rágó higany szemvizekben танков)’ 
festvénynyel vagy higmiíkonynyal vegyi'tve. Ezen gyógy 
szerek akkint használtatnak, hogy kiüri'tvén elöbb a’ 
könytömlôt, а’ belsö szemszegletbe mindennap egyne 
hányszor becseppentessenek. Ha pedig ezen folyó yógy 
szerek nein elég sikerrel nlkalmaztatnak, más atósb 
szerek, t. i. higany, savi’tagok (oxyde) i'ralakban, ugyau 
a' belsô szemszegletbe alkalinazva, foganattal rendel 
tetnek. 

565. 5. A’ könytömlö’ 'sérvében elpetyhiidt -i-e'szek’ 
zsongja’ helyreálli'tására két dolog kiväntatik, t. i. a’ 
nedvgyülevény’ elfordi'tása ’s az elpetyhiidt és zsonghiá 
nyos részek’ megerôsi'tése. - A' nedvek’ könytömlôbe 
gyiilését nappal gyakor kinyoma's által el lehet mellözni, 
de éjjel alkaliiias kötözés szükséges. E’ végre a’ köny 
töinlöre többszeriien egybehajtott nyoinaszok, kis bah 
képi'i bôrviínkossal ellátva, alkalinaztatnak, és a’ f6 kö 
rül vezetett kötövel iigy oda szori’tatnak, hogy a’ heteg 
azokat álmában se nyoinhassa félre.’ -- A’ zsonghiányos 
és petyhüdt részek’ erösi'tésére ösztönlö és fanyar szerek 
kiväntatnak, iígyinint póris, kénsavas vasag, kénsavas 

, rézag, vi'zben felolvasztva, liorléllel, illatos léllel, kén 
égénynyel Stb. keverve. Ezen szerek re'szint napjiíban _ 
gyakrabban a’ belsö szemszegletbe cseppentetnek, részint 
ezekbe mártott nyomaszok’ alkalinaztatnak а‘ könytöinlö’ 
tájékiíra. Azonki’vi'il makacsabb esetekben a’ könytömlö’ 
beinetszése javalltatik, hogy a’ sebbe te’pet alkalmaz'tat 
van, gynladás és genyedés támadjon, és a'gindár részek 
ezen módon erösödjenek. 

A’ szem’ részeiben elôf‘orduló daganatok. 
I / 

566. 5. Daganat által a’ részek’ rendtulos tériméjét 
értjük , melly ezekben foglalt anyag által tételeztetik föl. 
A’ daganatok’ ezen 'szétfeszi'tö anyaga vagy saját hiively 
ben foglaltatik, vagy csak a’ fölbörrel van fedezve. Az 
utóbbi daganatokhoz a’ kása és pörs számi'tatik, mellyek 
egyedi'il a’ Szemhe'jakat lepik meg. A' hártyába foglalt 
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daganntok idôvel vagy_nagyra növekednek ’s ekkoi 
Vtömlös daganatoknak neveztetnek, vagy állandóiag Из 
tériméjl'ík maradnak, és árpáknak hìvatnak. A' tömlös 
daganatok, a" bennök Штаб anyag’ különbféle баней! 
lása szerint, szalonnás, kása’s és mézes daganatokfa 052 
lanak. Az árpäk’ összeália'sa а’ käsás vagy szalonnás da 
ganatokéhoz hasonló. Tömlôs daganatok mind a’ ‘неш 
gödörben, mind a' szemhéjakon elôfordulnak , az árpák 
pgyedül ez utóbbiakat lepik meg. 

l 

Anêzemgödör' tömló’s daganatai. 
‘ (Tumo'res cystici c'irbitae.) 

567. §. Ezen daganatok többnyire esméretlen okból 
тем“: eredetöket, és leginkább a’ szemteke Май, rit 
kábban oldalast, vagy a’ szemgödör’ fenekén,fészkülnek. 
A’ bennök foglalt anyag jobbadán sürü zsírhoz, némelly 

‘Как’ fehérnye-, geny-, vagy savóhoz hasonló összeállással 
bir. A' нет hasonló daganat áltai, ennek székéhöz el 
lenkezö helyzetbe csavartatik; honnét megesik, hogy 
illyes betegek soksznr kettös láta'sról panaszkodnak. Ké 
söbb a’ szokott ira'nyzatától eltéijö szemteke jobbadán 
ki is ‘Ш ‚ ’s a’ láttehetség igen nagy mértékben csügged, 
vagy' egészen elenyészìk. Söt növekedvén a’ daganat' 
tériméje, maga a’ szemhéj is, melly a’ daganattal mel 
lettes, elöre nyomatik. A’ szem’ mozgásai azonfölüi ne 
hezek, vagy lehetlenek, a’ könyek fel nem szivatnak, 
hanem az arczon csurognak le, gyakor szem- és föfájások 
állanak be. Ezekhez уйти! még а‘ fényiszony is, ’s а’ 
шишек módnélkül fájdalmas és gyakran visszatérö 37‘: 
ladása. ` ' 

568. §. A’ szemgödör’ fenekén tanyázó tömlös daga 
natok' jóslata szomorú; mert kiirtásuk lehetetlen` lévén , 
8“1У05 bajûkat okoznak, söt magát az életet is veszedelmez 
tetik. A’ szemgödör’mellsô részében fészkülö tömlôs daga 
natok’jóslata sokkal kedvezôbb; mert ezeket szerencsésen 
ki lehet írtanì. De ha a’ mi'ítétel alatt nyilvánosodik ki, 
hogy ezen daganatok a’ szemgôdörbe mélyen bevonulnak, 
ezeket is rìtkän lehet gyökerestl'íl elmellözni; hasonló ese 
tekben (ем: а’ kórismétlettöl jobbára tartani lehet‘. Ha 
a’ дадим‘ nagysa'ga tetemesebb, némellykor a’ ml'ítétel 
ntán a’ szemhéj elpetyhüdt lcöthártya'ja taplós kìnövésbe 
fajul el. Nem különben а’ ml’ítevés után néha а’ bántó 
dott szem tompult vagy egészen шайбы látása is szokott 
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visszamaradni. Söt kivettetvén a’ daganat, a’ szemteke 
rendes llelyezetébe sem 161‘ azennal vissza; hanem' csak 
lassankint 65 czélirányos szerek’ használata mellett jö 
régi fíllásába helyre. 

569. §. Kiirtása ezen daganateknak következö mó 
den itéztetik: a’ daganatet fedezô szemhéj’ takarója a’ 
bnlkéz mutató- 65 köze’pujjával feszült állapotban tartat 
ván, a' daganaten mérsékelt kézzel, nehegy annak här 
tyája megsértessék , а’ zárizem’ restjai’ felyamata szerint 
hesszú metszés tétetik. A' sebbe nyemult daganat azután 
mindenfelül, mennyire csak lehet, 0’ sejtszövettöl a’ kes-. 
cse’ segedelmével mélyen elválasztatik. Ez meg lévén, 
0’ dagannt a’ beléje akasztett horognál fegva enyhén 
elöre huzatik, 65 minden sejtszövettöl ellóval eloszlatta 
tik, kivágván а’ daganat’ f6 gyökereìt is, mellyek talán 
a’ szemgödör’ mélye’be vonultanak. Kivévén a' dagana 
tot, a’ sebet bebecsátett qijal mindenütt szergesan meg 
kell vizsga'lni, 65 ha valami keménység ötlik 016 , azt 
azennal horeggal felfegván, ellóval el kell mellôzni. -- 
Ha a’ mlitétel közben a’ dagagat’ tömlöje beva'gatván , vagy 
a’ hereggal felszakasztntván , à' benne foglalt anyag‘ki 
ürülne, az üres tömlöbe tépetet kellene alkalmazni, hogy 
ekkint gyuladás indl'tatván, a’ 160116‘ következö genie 
dés által megeme'sztessék. 

570. §. A’ vérzés ezen mlitétel után esekély szekett 
lenni, ’s hideg viz’ alkalmazatára mindig megszünik. A’ 
kötözéshez igen puha te'pet szükséges, melly a’ sebbe 
tetetvén, ebben addig hagyatik, mig genyedés’ jelei nem 
mutatkoznak. A’ gyuladás, melly ezen ml'ítételt nagyebb 
mértékben szokta követni, ’s a’ szemgödör’ sejtszövetén 
kívül, a’ szemhéjakat, 561 02 ábrázatot, 65 nyakat is el 
szekta áradni , lebellenes gyógymódet kíván , melly esmért 
törvényei szerint intéztetik. A’ szemteke, melly ritkán 
megy rendes helyzetébe magától vissza, mindjárt a’ mii 
tétel után alkalmas kötözéssel mérsékes nyemás által he 
lyére igazítatik, 65 mindaddig így lekötve tartatik, mig 
a’ szemgödörböl többé ki nem tolamlik. Ha a’ láttehetség’ 
tempasága vagy hiánya tapasztaltatik, 6105216 65 65216016 
szerekhez kell felyamedni. Ugyanezen szerek a’ szem 
héjaken, föleg az alsón kezdödni szekett petyhiidést is 
kellöleg elnyemi'a'k. На pedìg 0’ szemhéjak’ ella'gyult köthártyájá'n tap ós kìnövés mntatkezik , eleinte fanyar, _ 
kivált timsóval készl’tett szemvizek javalltatna‘k, ’s ha 
ezek nem segr’tnek, ßa" .kinövést kés’ lsegedelmé’vel kell 
eltávoztatni. 
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A’ szemhéjak' tümló’s daganatai. 

(Tumores cystici palpebrarum.) 

571. §. A’ szelnhéjak’ 16111165 daganatai néha 1616 
(1651161, de sokszor esméretlen okokból veszik eredetöket. 
Ezen daganatok következô kórjelekkel nyilatkoznakía' 
beteg а’ szemhéjak’ e y vagy más részén, de leginkább 
а’ felsö szemhéjon а’ alánték felé,- eleìnte egy kis da 
ganatot vesz e’szre, melly a’ börrel egyszim'i, а‘ tapin 
tásra érmeczes, nem fäjós, ’s többé kevesebbé mozgatag. 
A’ daganat észrevehetetlenül 116, а‘ 5же1111161а1:' mozgäsát 
többé kevesebbé akadiílyozza , ’s végre galamb- vagy tyuk 
tojásnyi nagyságra növekedik. Ezt legìnkább a’ kásás 
es> me'zes_dagnnatok felül kell tartani, mellyek azonfölül 
ujjakknl tapintatván , hullámzást mutatnak. A’ szalonnás 
daganatok ritkán nagyobbak egy közönse'ges mogyorńnál, 
nein hullámzanak, 65 jóllehet lnozgékonyaknak tetsze 
nek , hártyájok’ hátsó fele me'g is többnyire a’ pillaporcz. 
hoz van növe. A’ hártya, mellyben ezen daganalok fog 
laltatnak, a’ mézes daganatokban legvékonyabb, vasta 
gabb a’ kásás daganntokban, legvastagabb, -erösebb ’s 
szinte börnemi'i а’ 5жа10п1165 da anatokban. 

572. §. A’ szemhéjak’ töm 65 daganatai sokkal jobb 
»jóslatot engednek, mint mellyek а’ szemgödörben fész 
külnek; mert azok a' lättelietséget nem bitangolják, ’s 
veszedelemmel nem ja'rnak. Mindazáltal ezen daganatok' 
is alkalmatlanok; mert a’ szemhéjak’ mozgása’t akadá 
lyozzák 65 5о1:5ж01‘ nagy ke’ptelenséget okoznak. De mind 
ezen alkalmatlanságok a’ tömlös dnganatok’ kiirta’sával 
szerencsésen elhán'tathatnak. Azonbon meg kell vallani, 
hogy ha a’ kiirtäs helytelenül intéztetik, különbféle,és 
sokszor magoknál a’ daganatoknál 15 sulyosabb bajok, 
millyen a’ ki- 65 beszegély 65 nyúlszem , hozatnak 616.1 
" 573. §. Ezen daganatok’ leghamarabb gyógyl'tása 
kiirtásban áll. Könnyehb ezen mú'tételt végbevinni a' 
fölüleges és mozgatag daganatokban, mint mellyek а’ 
zárìzom ulatt fészkülnek ’s mozgatlanok. Hogy а’ moz 
gékony daganatok а’ sejtszövettel annál könnyebben el 
v‘álasztathassanak , tanácsos azokat а‘ mú'tétel alatt gyak~ 
rnn tapingatni ’s ide oda mozdi'tani. Maga a’ mi'ítétel 
akkint intéz'tetik, hogy а‘ daganatot fedezö 1161" közepén, 
melly a' balkézzel feszíilve tarta‘tik, elég hosszú metszés 
készítessék, nehogy a’ kelletinél kisebb seb nellézségeket 
és elkalmatlanságokat sziilj‘ön. De ezen 'bemetszést igen 
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mérsékelt kézzel sziikséges intézni, hogy a’ daganat’ 
tömleje, melly fehér és fényes szokott lenni , sértetlen 
тих-11115011. Mihelyt ezen hártya szem alii jô, azonnal 
hideg vizet kell a’ sebre alkalmazni, hogy a’ vérzés el 
álljon. Azta'n a' segéd a’ sebajknkat egyinástól i'igyesen 
széthuzza, a’ ini'i'tevô pedig a' daganatba horgot akaszt 
ván, azt enyhén ki'ilebb hiizza, és késcsével 116165 
köri'il a’ sejtszövettöl elválasztja. Kivetvén a’ daganatot 
’s mega'lli'tviín a’ vérzést, a’ sebetinind sza'raz', mind vé 
res varrással egyhe kell foglalni. A’ sebrövid idô mnlva 
beheged. Ha pedig a’ daganat’ hiirtyája a’ pillaporczlioz 
van növe, ez könnyen megsértetik, vagy a’ daganattal 
egyiitt kivágntik. Ha teliát a’ daganat‘ tömlôje nehezen 
válnék el a’ pillaporcztól , czéliriínyos lenne azt levágni, 
’s a’ töinlô’ hátsó részét a' pillaporczon hagyni. A’ 'sebet 
illyenkor tépettel kell kitölteni, hogy genyedés következ 
zék,»melly a’ tömlô' hátralévô részét megemészsze. Azu 
tán, ha a’ környülmények kiviínják, a’ genyedést 111311111 
konynyal vagy' oszlató irral növelni lehet. 

574. 5. Ha ‘a’ betegek a’ mi'ítételtôl nagyon iszo 
nyodván, а‘ daganat’ kiirtásät nein engedik, azon csak 
egy liosszií metszést kell intézni, ’s a’ benne foglalt anya 
got nyomással kiüri'teni. A' daganat’ íires tömlôje tépettel 
kitöltetik, hogy meggyuladjon, ’s következö genyedés 
ältal elpuszti'tassék. Megtörte'nik némellykor, hogy a’ 
töinlö a’ genyedésnél fogva egészen elválik a’ sejtszövet 
töl, ’s csipeszszel huzathatik ki. De legtöbb esetekben 
ezen hártya lassankint einésztödik meg, pedig annál bi 
zonyosabban, ha a’ geíiyedés izgató szerek által elömoz 
di'tatik. E’ végre a’ tömlôbe bocsátandó tépetet eleinte 
Sydenhani’ hi'g mákonyába, azután oszlató i'rha, 's ha 
a’ hártya igen szivós e's vastag, etetö s_zerekbe is kell 
avatni. “ 

Arpa. 
(Chalazion.) 

575- §- Árpa által a’ szemhéjon elöforduló és pedig 
ennek szélét meglepô kemény esomócskát éi‘tiink. Majd 
a’ pillaporcz alatt, majd annak fölötte tapasztaltatik ezen 
daganat, és pedig majd magányosan, majd nagyobb зайт 

V mal mutatkozik. Az a'rpadaganat gömbölyi'í vagy babkepú', 
nein fájós mogyoró nagysgivnyira alig nö ’S többnyife a’ hör alait mozgékony. Osszeállása külöiibféle szokott 
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lenni. Ha a’ daganatban foglalt anyag kocsonya анти 
lású, a’ baj tulajponkép árpának, ‘аду jégárpának ne 
veztetik; ha рейд tetemes keménységet mutat, köárpá~ 
nak mondatik. Szine is kíilönbözik az árpának; inert 
midön közvetlen a’ bär alatt tanyázik, vöröses szokott 
lenni; midön ред“; а’ zárizom vagy épen a’ pillaporcz 
alatt fészkül, szl'ne a’ többi bôre'töl nem különbözik. 
Ezen utóbbi ärpa-szemeknek, mellyek а’ pillaporcz alntt 
rejteznek, csak úgy leliet nagysa'gukat ’s alakukat jól 
megkíilönbözletni, ha a’ szempilla kifordi’tatik. 

576. §. Az árpadaganat mindenkor elf'irejárt ’s tö 
‚ kéletlen genyedett vagy keményedésbe végzôdött árpa 

szembôl veszi eredete't. Ezen ártalomra leginkább görvé 
lyes emberek hajlandók; de másoknál is, kik semmi 
senyves ba’ntalomban nem szenvednek, tfímadhat xírpa, 
ha az árpaszem’ folyamata Маг: а’ beteg léles italokkal 
él, ‘аду romlott levegöben tartózkodik. Nem különben 
ered árpásdaganat akkor is, ha az árpaszem elhagyatik, 
vagy fanyar szerekkel fona'knl orvosoltatik. 

577. §. A7. árpa’ jóslala igen kedvezô; mert aktír 
eloszlatás ‚мы, akár kiìrtással minden esetben eltávoz 
тайный‘. Eloszläst a’ heveny, sem igen kemény, sem 
nem igen ладу, és mindjárt а’ Ьбг alatt fekvö árpában 
lehet reményleni. Ha pedig nagyobb az ärpa, kökemény 
ségi'í, és elrégült, annak gyógyl'tása csak kiirtás Юга! 
eszközölhetö. -Midön a’ szemhéjat egyszerre több árpa 
lepi meg. és azok’ kiirtása nem inte'ztetik, néha а’ szem 
héjak’ kôkemébe fajulnak el. Ezen kîmeneteltôl akkor kell 
leginkább félni, ha valamelly lappangó kórszuny miatt 
a’ szemhéjak’ душам“ gyakrabban beáll. 

578. A1. zírpa’ gyógyíta'sa, mint föntebb emlx'tök, 
vagy eloszlatással vagy kìirtással eszközöltetik. Midön 
az eloszläst csak kis hihetöséggel is lehet reményleni, 
annak elômozdl'tására különbféle gyógyszerek használ 
tatnak. Ezen eloszlató szerekhez tartoznak: a’ daganat‘ 
njjali dörzsölése, mìndennap több izben isme'telve, to 
vábbá a’ szürke higanyos l’r’, Hoiïmann’ életbalzsama', a’ 
száll‘ó kenet’, illatos lél’, kénégény’, folyó hugyany’, mä 
konyfestvény’, körösbogárfestvény’ stb. bekenése. De ezen 

ì szerek’ használatában vigyázni kell, hogy a"szembe ne 
Банана!“ ’s azt ne. iz’gassák: gzért alkalmazásuk alatt 
a' szemet jól be kell csukni. Ejszakára valami oszlató 
травы р. о. mézgagyántäs , higanyos , vagy bürök-tapaszt 
kell a’ daganatra alkalmazni. Ezen gyógyszerek ke'tféle 
kép „мы; az :írpa’ gyógyuläsát eszközleni: használatuk 
alatt t. i. az árpa vagy vlaxssankint kisebbül 's végre el 
enyészik és valósággal eloszlik , vagy általok izgattatván, 
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gyuladäsba ’s genyedésbe kél, 's az utóbbi által meg 
emésztetik. 

579. §. Ha az árpa keményebb ’s nagyobb velna, 
mint hogy ezen szerek által eloszlattatnék, vagy ezen 
szerek mär siker nélkiil használtattak volna, az árpát 
kiirtani szükséges. На az árpa a’ bör és a’ zárizem alatt 
vagyon, a’ daganat’ közepén a’ ke'scsével hosszú vágás 
tétetik, aztán lemezr'tlenítetvén a’ csomó, heroggal fel 
fegatik, ’s ellóval vagy késcsével a’ mellettes тумб 
vettöl elválasztatik. Ezen munkatétel alatt vigyázni kell hogy a’ pillapercz meg ne sértessék; azért a’ ml'íte’tel 
közben a'. vérzést hideg viz’ alkalmazata által folyvást 
kell csillapr’tnni. A' ml'ítétel után а’ seb’ egybefeglalása 
egyedül sz'áraz varrással történik , e's a’ behegedés keve's 
id6 mulva következik. Ha pedìg az árpa а’ porczhez velna 
növe, annak hátsó fele ett hagyatik, ’s pekolkövel emész 
tetik el. -- Hel az árpa a’ pillapercz alatt fészkíil, a’ 
bántódott szemhéj elö'bb kiferdítatik, a’ daganat azutálr 
heroggal ‘модами, mérsékesen elôhuzatik, és ellóval 
vagy késcse'vel az alján elmetszetik.` A’ perczen гавани; 
rész pedìg etetöszerrel rontatik el. 

Kása és pürs. 

(Milium et l'ihlyctaenula.) 

‚ 580. §. Kriss alatt a’ szemhéjak külsö szinén íilô, és 
'egy'nagyebb kásaszem’ nagyság'fít seha fölül nem múló 
kis dagannt értetik. A' baj keményes, krétaképi’i, srîrii 
fnggyúanyaggal teljes , és vékony fölbôrrel fedezett gem 
becskát képez. -— A’ kásähez hasenló a’ pörs, melly ha 
senlókép a’ szemhéj’ külsö szinén de széléhez közelebb 
fordul elö. A’ pörs kis hesszas, átlátszó és nyirkkal ki 
töltött hólyagecskát képez. Környékét némellyker kis 
vörösség jeleli, tömlöcskéje pedìg idôvel átlátsze'konysá 
gából kìvetkezik, megvastagszik ’s megszivósedik. 

581.- §. A' ka’sa a’ faggyútüszôkben megsijn'ísödött 
börkenôcsbôl Мин“: eredni; а’ pörs’ eredete pedìg bi 
zonytalan. Mind a’ ke’t baj ártatlan , és egy kis rńtságnál 
egyéb alkalmatlanságet nem szerez. Gyógyl’täsa pedìg 
mind а’ _kásának mind а’ pörsnek könnyi'í, melly akkint 
esik meg, hogy a’kis daganat hályogtövel ätszurassék, 
és a’ benne feglalt anyag, ha magától ki nem fely, az 
ujj’ nyemásával kiürítessék. Hegy pedi a’ tüszö ismét meg ne teljék , annak mellsö falzít ollóvalîevágni tanácsos. 
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A' szem részeit meglepó’ kinövések. 

582. §. Kinövés által az életmi'íves részek’ fölülete 
nek valami bujiílkodó anyag okozta feldudorodás értetik. 
Minden kinövés’ következéseül a' bfintódott rész’ tériméje 
megnagyobbul , és többnyire můködése'ben akadályoztatik. 
Hasonló kinövések a' szemhöz tartozó részek közül csak 
а’ szemhéjak’ mind a’ két szinét és a’ szemteke’ köthár 
tyáját lepik meg. Mivolta és alaka az emlitett részeken 
elöforduló kinövéseknek különbféle szokott lenni: inne't 
különbféle neveket i nyernek; úgymint: varancs, luis 
апу és bibircs a’ szemhéjakon fordulnak elö, a’ többiek 
а’ szemteke’ köthártya'ját lepik meg. 

Szemhéjvarancs . 

(Verrues palpebrarum.) 

583. §. Ezen ártalom csak a' szemhéjak'külsô szine'n 
fordul elö, ’s más részek’varancsaihozhasonló. A’ szemhéj 
varancs ищу széles vngy keskeny alappal azaz gyökér 
rel van ellátva. Ezen kinövések nemcsak а‘ szépse'gnek 
ártanak, de ha megsznprodnak vagy tetemes nagyságra 
növekednek , а’ szemhéjak mozgásának is gätot vetnek :‘ 
aze'rt a’ betegek azoktól megszabadulni ohajtanak. Leg 
bátorstígosabban úgy hárl'tatnak el, ha ollóval elva’gat 
ván, helyök pokolkövel megégettetik. A’ lekötés , rágó 
szerek , és a’ tüzes vas , mellyekkel más részek’ varancsai 
eltávoztatni szoktak, а’ szemhéjvarancs ellen nem ‘115111 
hatók; тех-$113)’ tani'tja а’ tapasztaläs, hogy ezen-szerek’ 
használata után sokszor a’ szemhéjak’ rákfenéje követke 
zett. Azon varancsokat, mellyek megfeketülnek, vagy 
megszederjesednek, és ИЩЕМ! edényektôlkörnyeltetvén 
fa'jnak, legtanácsosabb bzíntatlan hagyni. Mert ha ezek 
bär mi módon izgattatnak, azonnal räkfenének indulnnk; 
inné;i van, hogy már a’ régiektöl ne-bántsoknak nevez (вне . 
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Szemhéjhusany. 

(Sarcoma palpebraruni.) 

584. 5. Ezen hìba a’ szemhéj-köthártya’ hiísos, nein 
fájós , és korla'tolt alappal ellátott kinövését jelenti. Ha 
az egész szemhéjköthártya vörös e's dagadt, ’s jobbára 
szélesen kiterült szemcsés bujálkodást terjeszt elö, a’ baj 
szemhéjrögnek (trachoma) neveztetik. Ha pedig az egész 
szeinliéj-kötha'rtya egyenletes húsos bujálkodástól nagyr 
mértékben van meglepve, bujálkodó kiszegély ta'mad, 
mellyröl alább lesz alkalmunk szólani. _A’ husany’alapja 
néha szélesebb, ne'ha vékonyabb, úgy, hogy a'hiísanyas 
kinövés szinte száron fi'igg. Inne't a’ hiísanyak ülökre es 
“Чайные, vagyis szärasokra különböztetnek. Fölületök 
a’ hiisanyaknak majd puha e's sima , majd kemény és érdes. 
Az alsó szeinliéjon gyakrabban tapasztaltatnak, mint a’ 
felsön. -- Okai a’ hiisanyaknak többnyire esméretlenek. 

585. 5. Jóslatok a’ hiisanyas kinövéseknek elég ked 
vezö; inert akár iilök, akár fi'iggôk legyenek , cze'liriínyos 
orvosliis által bátorsägosan elmellöztethetnek. Elhiíri'tásuk 
vagy ещё szerekkel , vagy sebészi eszközökkel történik. 
A’ szái‘os husanyak mindig sebészi eszközöket kiva'nnak; 
inert i’gy leghamaräbb és levbátorságosabban távoztatnak 
el. Е’ végre `csipeszszel felliigatván,_ollóval vagy 1165056 
vel alaptestöknél elvágatnak. Az íilö husanyakat johb 
etetö szerekkel elemésztenì; inert sebészi eszközökkel az 
egész bnjálkoda'st kiirtani igen nehéz , sokszor épen lehe 
tetlen. Az etetô szerrel a’ hiísany’ egész föliilete't meg 
kell érinteni, de iigy, hogy a’ mellékes részek meg ne 
égettessenek. Ha leválván a’ pörk, a’ kinöve's még el 
nem ринит, az etetô szer' alkalinazatiít ismételni sziik 
séges. Н01 a’ hiisany keményebb le’vén, az etetö szer' 
hasznalata nem mutat sikert: a’ bnjálkodó gyurmát ge 
relykével bemetélni tanácsos, minekelótte az etetö не! 
iijolag alkalinaztatnék. 

Bibircs. 

(Papula.) 

586. 5. Ezen kinövés T. Beer szerint csak azon 1011 
nyoknál tapasztaltatik , kik a’hószám' rendellenességeiben 
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`szenvednek, és csak nz alsó szemhéj' kötha'rtyäja а’ köny 
pont"közelében fordul eiô. De más szerzök ntán a’ köt 
hártya’ más- helyein is kül erôszak uti-ín ta'mad. Egy kis 
gombocskát képez, melly valnmelly mìrigy’ szemcséjéhez 
hasònll't, ’s sziinteien ишемии egyéb alkalmatlansá 
got nem okoz. Ha ujjakkal îzgattatik , hamar megnô, és 
borsószemnyi nagyságot nyer. --- Eltávoztatása ezen baj 
nak akkint штык, hogy horoggal felfogatván, ollóval 
elmetszessék. De sokszor- vìssza szokott térni,v és a’ml'í 
tétel’többszöri ismétlését kivánnì; МИН: а’ leányokna'l, 
mig rendelle‘nes hószámmal bántódnak; innét van`, hogy 

lrosz indulatú bibircsnek is neveztetett. 

Húscsa. 

(См-шлема.) 

581. §. A’ húscsa mind a’ tülk- mind a’ szaniköt 
hártyán elöfordul, ав jobbadán a' szemteke’ belsó‘t ré-\ 
szén fészkíil. Kis, vöröselö, nem fa'jós csomót képez, 
melly ha a’ szaruhártyán támad, а’ látásnak nag obb 
ykisebb gátot ejt. A’ tégiek efféle hlíscsákat kiállasok 
nak vagy támadásoknak (epanastemata, vel rebellio 

'-nes) nevezték. Görvélyes, gyakor szemgyuladásokban 
szenvedö egymikben legtöbbször elôfordul ezen szembe 
tegség. Eltávoztatására mákonyfestve'ny’ becseppentése, 
vagy fanyar szerek, u. m. szemkö- vagy fehér gálicz 
olvasztékok kivántatnak. Ha ezen enyhébb gyógyszerek 
nem használnak, másl’tó szerek’ l'raiakban rendelt hasz 
nálata kivántatìk. На pedig a’ húscsák még ezen szerek 
nek vsem engednek, etetö és égetö szereket kell vigyá 
„мы alkalmuzni, mellyek közíil a’ pokolkô legajánl 
hatóbb. 

Szemrüp. 

(Pterfgium.) 
588. §. Szemröp alntt а’ szemteke’ köthärtyájának 

kliposzlopos kinövése't, vagy inkább összetömödését 61‘! 
jük. Ezen klíposzlop’ hegye mindenkor а’ szal‘uhártya felé 
áll, és vagy'csak ennnek széléig ér, ‘аду pedig Va’ вза 
ruhártyára is kìterjed, mellynek középpontján ‘й! nem 
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ereszkedik. Alapja vagyìs szélesebb része a’ 'räpnekf 
mindig а’ szemteke’ környékes része fele' van fo‘rdítva 
Jebb'ára а’ belsô szemszeglettöl veszi eredetét ezen baj, 
de némellyker a’ külsônél ered;~s6t az is megtörténik 
néha, hogy a’ szemteke’ felsr'i vagy alsó felét feglalja el. 
Legtöbb esetekben magányosan fordul el6;de ne'mellyker 
ugyanegy szemen több röpök is mutatkeznak. Egyébiránt, 
ha a’ röp а’ szaruhártyára ki nem terjed; sem fájást,sem 
egyéb alkalmatlanságet nem szerez. De mihelyest a’ зала 
ruköthártyát is meglepi, a’ látás -azennal többé kevesebbé 
akadzílyeztatik. Ha több röpök vannak egyszer’smind je 

‹ len,"s hegyeikkel a’ szaruhártya’ középpentjät elérik, a’ 

К szenvednek, mint az ifjabbak; J 

látást tökéletesen is elenyésztetik. l 
589. §- A’ szemröpx, küleményét tekintvén, vékenyra 

e's vastugra különböztetlk. A’ vékony szürke szim'i, fel-_ 
átlátszékonysägú, kevés véredényekkel bir,’s a’ kötbár 
‘уз’ ránczáhez hasenló. A’ vastag szemröp kikészített` 
izemhoz hasenlít, vörös szinl'i, sek buzgó ede'nyekkel van 
ellátva , és mintegy vastag izominnal végzödik. Mi рейд 
а’ szemröp’ o_lgait illeti, шока: nem lehet mindeníitt ki 
nyemezni. Oregebb egymik ezen bajban gyakrabban 

'óllehet T. Wardrep ezen 
hibát egy csecsemöben is mindjárt világra jötte után ta 
pasztalta. lTámasztó ekaihoz leginkább a’ szem’.égetései, 
és а’ szembe esett föve'ny, mész és per tartoznak. Elöre 
járt gyuladásek után `ezen hiba alig ered, azért helyte 
lenül tartatik másodrendi hibának,` ` ‚ 

590. §. Jóslata ezen betegsé'gnek mindenkerkedvezó'; 
mert czélirányes ervosla’s mellett biztesan elmellôztethe 
tik. De _mégis inkább kedvez a’ jóslat, ha а’ szemröp 
még tökéletesen kifejülve nincsen, ha a’ szaruhártyára 
még nem ereszkedett. Ha pedìg már a’ szaruköthártya is 
szenved , ШИН‘; ha több röpök egyszerre tapasztaltatnak 
а’ szaruhártyán végzödni, az elveszett Мат ritkán lehet 
tökéletesen helyreálll'tani. Hasenló környülme'nyek közt 
többnyire heghemályekmaradnak vissza a’ szaruhártyán,l 
mellyek a’ látásnak nagyobb kisebb gátet ejtenek. 

591. §. A’ szemröp’ gyógyíta'sa külònbözik4 ennek 
különbféle kifejlési feka szerint.' На tökéletesen kifejlett, 
akker eltáveztatására kiirtás szükséges; ha pedìg a’ szem 
röp a’ tiilk-köthártyära van kerla’tolva, annak bemetélése 
és másító szerek’ ennekutáni használata elegendö. A’ szem 

`röp’ bemetélése akkint történik, hogy a’ röp csipészszel 
а’ tíilkhártyától, mellyel ligy is csak gindáren fiigg össze , 
elvenatván, az ekkint szülemedett ráncz késcsével, ge 
relykével vagy hályegkéssel bemetéltessék. Ez meglé 
vén, a’ szemröp jobbadán összezsugerodik, és lassankint 
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ege'sz’en elenyészik., ha а’ hátralévö i'e'szek ellen másító 
szerek használtatnak. Ha a’ másl'tó szerek az elsö beme 
te'le's után nem hoznak ohajtott foganatot, a’ bemetélést 
ismételnì kell. Hasonló esetekben mindig soká tart a’ 
gyógyl'ta's. . 

592. §. Kiirta'ssal hamnrabb elmellöztetik а’ szem 
röp, melly mindazon esetekben javalltatik, hol а’ гбр а“ 
szaruhártyára ereszkedett, akár vékony akár vastag legyen 
az. A’ mútételre csipesz, egyenes késcse e's Davìel’óllója 
kivántatnak. Minekutána egy segéd а’ szemhéjakat egy» 
mástól eltávoztatta, az orvos a’ röpöt csipeszszel fel 
fogja és meghúzza, azután azt alapjánál ke'scsével el 
vágja. Midôn ez történik, a’ beteg, szemet a’ röp’ szé 
kével ellenkezö irányba fordl'tja. штата“ a’ röp’alap 
teste, annak többi része elöbb а’ tülk-, azután a’ szaru 
hártyától a’ Daviel’ ollójával elválasztatik Elvégezvén a’ 
ml'ítételt, és a’ vérzést hideg vi'zzel elállítván , а’ szem’ 
eleibe szemkötény. alkalmaztatik. A’ мамам utáni ne. 
pokban а’ seb’ egész fölülete genyedni, és ig? a’ hátralévö röp' részeì megemésztödni szoktak. Ha ta án a’ -beteg’ 
nyughatatlansága miatt a’ röpbôl nagyobb részek marad 
tak vissza; a’ genyedést mákonyfestvény’ alkalmazatával 
kell elösegíteni. Ha pedig megszünvén а’ genye’de's’ fo 
lyama , kivált а’ szaruhártyán ittott némelly részei tapasz 
мышцами a’ szemröpnek, m'xisító szerek’ alkalmazata 
kìvántatnék. 

\ 

Szo'rszem. 

(Trißhosis bulbi.) — 

593. §. Ezen betegség alatt T. Graefével a’szemteke’ 
fölületén történô szörök’ rendellenes termôdését értjük. 
Illyen szöl-ök legìnkább a’ tülkköthártyiín, de néha a’ 
szaruköthártyán is, sôt magán a’ könyhúscsa'n is‘szoktak 

-támadni. --~ Ezen különbféle hosszaságú és vastagságii 
szörök közönségesen kövérséget magzibnn foglaló dogana 
ton állanak, mellyböl közvetlen kinönek. Ezen daganat’ 
nagysága, valamint а’ izörök’ száma is, melly azonban 
tìzenkettöt fölül haladni nem szokott,különbféle. Hasonló 

‘ daganat, melly kövérség által okoztatik, a’ szemteke’ 
köt'hártyájän néha szörök nélkül is ell'ífordul. Az alkal 
matlanságok, mell'yeket а’ szörszem okoz; az idomtalan 
ságot kivéve, néha csekélyek; de némellykor а’ szem' 
mozgását akadályozza , a’ szemhéjaknt izgatja , vagy tete 
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ines szemgynladiíst is támaszt. -- Ezen rìtka nyavalya' 
okai esméretlenek; annyi azonban bizonyos, hogy csak 
akker támad ezen betegség,lmid6n a’ szem’ köthártysijiín 
vagy a" könyhiíscsán rendellenesen kövérség gyi'ilik össze; 

` inert, mint T. Himly helyesen észrevette, ez a’ 5261-611 
nek tulajdon terinöföldje. lA’ baj’ orvoslása abban all, 
hogy a’ daganat a’ belöle kicsirázó szörökkel egyiitt ki 
irtassék. Minekutána t. i. egy segéd a’ szemhe’jakat egy 
mástól eltávoztatta , az> orvos a’ daganatba horgot akaszt 
van, azt az alatta fekvô részektöl ‚ késcsével elválasztja. 
Midön a’könyhiiscsából nônek ki a’ szörök, jobbára elég 
azokat fogóoskával kihuzni. 

i Szemsorv. 

‘ (Tubes bulbi.) 

594. 5. Eddig azon szemhibákról szólottunk.,' mely 
lyek ezen életmi'i ’s részei’ rendtulos nagysägán alapnlnak: 
а’ következöben az ellenkezô ártalinakat vizsgálandjuk. 
Ezek közül legelöször a’ szeinsorvot emli’tjük, melly min 

'den szemrészeknek _egyenletes apadását ’s megemésztö- 
dését jelenti. Az egész szeinteke tetemesen megkisebbül 
vén, a’ szemgödörbe mélyen bevoniíl; Ide saját aikatát 
minden részeiben jó rmán megtartja. Ezen betegség kü 
lönbféle fokokban f rdúl е16. М111611 kisebb mer'tékben 
van kifeji'ílve а’ so 'v, a’ szem még önkint kinyi’lik; de 
а’ szeinteke tetemes kisebbiilvé, а’ ti'ilkhártya több 
helyeken összeszori'tva, a’ szar'uhártya hasonlólag kisebb 
nek ’s hossziídad alnkunak, а" 111е1156 szemcsarnok szü 
kebbnek, ya’ szivárványhártya is kisebbnek tapasztaltaltatik, 
melly utóhhin egySzer’smind a’ láta is hiányozik.' A’ sorv’ 
nagyobb fokában a' szeinteke hasonló Változásokat mn 
tat, de tériméje sokkal kisebb: azéri: a’ felsö szemhéj 
lankadva elöfügg, ’s önkint felemelödni nein ke'pes. 

595. 5. A’ szemsorv szinte mindig a’ köszvényes szi 
várványlob’utóbaját képezi, és minden gyógyi'tásnak el 
le'náll. De azon esetekben, hol а’ szem’sorvadó állapotja 
kisebb mértékben van kifejiilve, a’ köszvénykór 02611111 
nyos orvosläsa által ‘a’ szem’ toviibbi emésztôdése ,elfor 
di’tathatik. Ezen hiba által okozott idomtalanságon mi'i 
leges szem’ aIkal-mazata által okozott izgatás nemcsak 
sulyos fájdalinakat gerjeszt; de >a’ szem’ sorvadását is 
annyira sietteti, hogy rövid idö alatt az egész szeinteke 
elenyészszék. 
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Szemvész. 

(Phthisi. bulbi.) 

596. Ezen hibia a’ szemteke’ eló’rejärt genyedés мы 
nkozott kisebbiilését jelenti; A’ kicsapongó genyedés’kü 
lönbféle fpka szerint, a’ szemtekének kiilönbözö nagyságú 
része eme'sztödìk meg. A’ nyavalya’ legnagyobb fokäban 
a’ szemgödör’ fenekén csak egy kis, képtelen, szoríté 
kokkal ellátott gyurma mutatkozik, а’ szemhéjakegy 
mástól eltávoztatván ; тег: hasonló esetben a’ felsö szem 
héj mindenkor petyhüdten elôfügg. Mìdön az elör‘ejárt 
genyedés a’ szemteke’ kisebb részét pusztl'totta el, annak 
hátralévö részét, ámbár rendes életmú'zetség nélkiil, a’ 
szemhéjak közt észrevehetni, ’s а’ szemhéjak is még ekkor 
önkint kinyilnak. — Sok szemgyulgdäsok vannak , mellyek 
elhagyatván , vagy -helytelenül orvosoltatván , ezen bajnak' 
szolgálnak alkalmul.-A’ szemvész gyógyíthatatlan hiba, 
és a müleges szem’ alkalmazatát is csak akker engedi, 
midön а‘ szemtekébôl tetemes rész шагам 'vissza. 

Szarnvész. 

- (Phthisis согпеае.) 
.. 

о 

597. §. Ezen szemhìba is csak elŕírejárt gyuladäs és 
genyedés által hozatik eló. Az elöbbitöl abban kiilönbö-A 
zik; hogy i'tt csak а’ száru- és szivárványhárt'ya van ge 
nycdés által megemésztve, a’ szemteke’ hátsó része pedig 
szokott nagyságával bir. A"s'zem a’ szaruvészben kellöleg 
kinyilik, minden részre szabndon finnzdui, és szorlfLékai 
nincsenck; de a’ szemteke'lnlellsö fele nem domborii , ha 
nem egyenes föliiletetmutat, és kékellö, felìe'res csi' 
kokkaljelelt, és setét hártyát terjeszt elô. 

598. §. Ezen S7 mhiba csak palástoló orvoslást en 
ged , melly abban á lr, Yfiogy a’ szem’ képtelensége ml'íle 
ges szemr alkaimazata általjavi'tassék. Régenten két neme 
divatlott а’ ml'íleges szemeknek, az egyik külszemeknek , 
a’ másik belszemeknek neveztetett. A’ külszemek (ес 
biephari) а‘ szemtekét а’. szemhéjakkal едут: képez 
ték, ’s a’szemhéjakra alkalmaztattak. A’ ml'ílegcs bel 
szemek (hypoblephari) рейд, mellyek’ ma egyedül di 
vntlanak , а‘ szemteke’ mellsö részét képezö kiviíjott le~ 
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mezekbôl állanak, mellyek illöleg, мая az egészséges szem' 
képére festve, a’ szemhéjak alatt viseltetnek. Ezen mü 
szemek’ anyagáúl közönégesen azen üveg’ neme hasz 
náltatik, mellyet a’ francziák èmail-nak neveznek; de 
vannak aranyml'íszemek is, пище!‘ nem lévén töredé 
kenyek, az üvegmi'íszemeknél inka’b'b ajánlhatók. A'ml'í 
летней alakára' és nagyságára, a’ szivárványbártya’ szi 
ne're, a’ láta’ szekett nyiläsa'ra, а’ szaruhártya’ demberú 
sägára és helyzetéro, a’ tülkllártyn’ szinére, és ezen bár 
tya’ edényei’ állapetjára ne'zve a’ másik egészséges szemllez 
tökéletesen meg kell felelnie. ' 

_ 599. §. A’ mú'szem’ használatában szükséges némelly 
rendszabatekra vigyäzni; különben sulyes bajeknak $201 
gril alkalmúl. Mindenekelôtt szükséges annak alkalma 
zatát addig elhalasztani, mig a’ szem’ elórejárt gyuladá 
sából tökéletesen ki nem gyógyult , és az izgatett ‘Шары’ 
minden nyema el nem tl’ínt. Akker sem szabad mlîszemet 
alkalmazni, midôn a’ szemhéjak’, vagy szemteke’ köthlír 
‘удача bujálkedik , mig ezen betegség alkalmas szerekkel 
el nem távoztatett. Tevábbá eleinte a’ ml'íszemet csak 
rövid ideig kell benhagyni , és mihelyt tetemesb fájásekat 
gerjeszt, azennal ki kell venni. Lassankint aztán tovább 
és tovább hagyatik a’ szemhéjak alatt , ml'g azt a’ beteg 
‘аду тед nem szekja, hogy e ész nap benszenvedhesse. Ejszaka lefekvés elôtt mindenkor ki kell v'enni a' músze 
met ’s megtisztogatni, felkelésker ismét betenni.~ A’ be 
tevés könnyr’í, ’s a’ beteg hamer megtanulja ezen bánás 
módet. A’ felsö szemhéj t. i. a’ szemszôröknél fegva meg 
fogatván, a’ szemtekétöl elhuzatik, egyszer’smind 1116 
felé vonatik „azután a’ müleges szem’ felsö széle ezen 
szemhéj alá bebocsáttatik. Ez meglévén, az alsó „шт 
is úgy elhuzatik а’ szemtekétöl, hogy a’ müszem’ alsó 
széle aläja jöjön. Kivétele pedìg а’ ml'íszemnek akkint 
esik meg, hogy annak alsó széle alá gembestö alkalmaz 
tatván , a’ szemhe'jak alól enyhéleg kiemeltessék. ‚На а’ 
nn'íszem, hesszas használata miatt, Генуе‘; elvesztette, azt 
újjal kell felcserélni. ‚ 

Szemszó'rhiány. 
(Madarosis.) 

600. 5. A’ szem’re'szei’ rendellenes kicsinységén âla 
puló >hibákhez függelék gyanäht а’ szemszôr lliaínyt is 
ide csateljuk. Ezen szemhiba, melly szemkepaszszígnak 
is (ptilesis, psilesis, milphesis, alopecia) neveztetik, а’ 

J 

‘E 
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szemöld- vagy pilla-_, vagy mind a’ két rendi szörök egy; 
szer’smindi majd részintes , majd tökéletes hiänya't jelenti. 
Midön a’ szemöldszôrök hiblíznak , a’ szemöldi'ven gyak 
ran képtelen hegjegyek mutatkoznak. A’ pillaszörök hiá 
-nyában is a’ szemfléjak’ szélein néha különbi'éle rendelle 
nessége'k tapasztaltatnak; némellykor t.. i. а’ szemhéjszél" 
ke't szegletei, mellyekbôl összeáll, nem különböztethet 
nek meg; azonkivül a’ szemhéjszélen vörösse'g, daganat vagy 
hegjegyek tapasztaltatnak. --A’ szemszôrhiány nemcsak 
a’ szépségnek войн: árt, hanem más bajokat is okoz. Ezen 
szörök t. i.> a’ Мене nagy világosságot a’ szemektöl el 
fordítják, az ìzzadsz-ígnak és más dolgoknak p. 0. apró го‘ 
baroknak gátul szolgálnak, hogy a’ szemekbe- ne hathns 
sunak. Ha мы a’ szemek ezen oltalomtól megfosztatnak,_ 
az emlitett befolyások ellen kevesebbé védelmeztetnek. 

601. §.. A’ szemszörhiäny sokféle okokból ered. A’ 
szemöldszörôk kiállott sulyos betegségek utän sokszoi- a’ 
hajakkal együtt hihullanak. Azonkivül ezen szörök’ hiá-‘ 
nya a’ szeml'v’ hegjegyeìvel, ezen táj’ börszenyei és fe 
kélyei által is elöhozatik. ---'Mi n’ pillaszörök’ hiányát 
illeti, ez a' szemhéjszél’ idomtalansägaival egyiitt idült 
szemhéjmirigylobtól, riihes és hìmlös szemgyuladásoktól.l 
veszi eredetét. ' — 

602. §. A" szems'zörhiány’ jóslata különbféle. Azon 
esetekben, hol az elveszett szörök’ gyökerei nìncsenek 
elrontva, a’ szörök, hamindjárt lassan is , de ismét meg 
nônek. A’ szemôld- es pillaszörök’ .termôdését állati ko 
esonya’ bekenése, vagy léles szerek, illatos és peruìhéj 
vonattal vegyi'tett l'rok’alkalmazata a'ltal elölehet segl'teni. 
De ezen zerek nélkül is visszatermödnek a’ szörök ‚ ha` 
hagymtiik el nem vesztek. Ezen szôrhagymá'k pedig fen 
szoktak inaradni egyetemes betegségek “tán ‘аду hely 
beli hibák által okozott szörhulla’sban is, hn ezek hegje 
gyeket nem Мозга!‘ elô. A’ pillaszöi-ök’ hagymái jelenle‘~. 
пёс is föl lehet tenui, valahányszor a’ szemhéjszél’ нед 
letei egészek, e's hegjegyektöl meglepetve nincsenek, 
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NEGYEDIK RÉND.` 
ì 

A’ hibás helyzettól támadott szemnyavalyák. 

603. 5. A’ szemnek sein egészsége sein mi'iködése 
fen neni állhat , hacsak ennek minden részei a’ térrel tör 
vényszeres viszonyban nincsenek. Valahányszor tehát a' 
szemhöz tartozó részek rendes helyöket elhagyják, vagy 
Тот“: irányzatba jönek, tulajdon kóralakok tiiniadnak. 
Ezen betegségekhöz tartoznak: a’ szeinszörfordulat és 
szeinszôrkala'sz, a’ beszegély, szemhéjiszain, kiszege'ly, 
szarnsérv, és a’ szivárviinycsap , melly hibákról egyenkint 
sziikség szólanunk. 

Szemszörfordulat és szeinszó’rkalászÍ 

(Tricliiasi et distiehiasis.) 

604. 5. Valahiínyszor, а’ szemhe'jszél’ rendes hely 
zete mellett a’ pillaszörök a’ szeinteke felé veszik irány 
zatukat, szemszörfordulat támad. Ha pedig a’ pillaszörök 
rendes a’llapotban lévén,.a’ szenihéjszel’ belsö szegleté 
liez közel még egy rei'id, ’s a’ szemtekét érö szôrök tä 
inadnak, a’ baj szemszôi‘kalásznak neveztetik. Ezen szein 
szörkalászt képezö szörök álpillaszöröknek neveztetnek, 
és a’ valósfígos pillaszôröktôl az ‘Яга! ki'ilönböznek, hogy 
igen Íinoniak, és világosahb fehéres szi'ni'i'ek. Mind a’ 
Szemszörfordulat, mind a’ -kalász mellett a’ нет fájni 
’s viszkedni szokott, a’ köthái'tya vöi-ö's szint ölt, a’ sza 
ruhiírtya meghomälyosul, ’s a’ véredények felduzzadnak. 
Ezekhez magasult e'rzékenység és gyakor könyezés is 
társul. Azonban ezen kórjelek’ hevessége a’ szemtekéhez 
fordnlt pillaszôrök’ és iílpillaszôrök’ száma szerint külön 
bözik. —- Az elöszáinlált kórjelek’ hosszadalmas tartásä 
ból ezen szemhibákatV lehet gyani'tani. De hogy a’ kór 
esméret bizonyos legyen, a’ szeinhe'jat a’ szeinteke'töl 
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enyhéleg el kell tzívoztatni; mert ekkint ezen vészhozó 
szörök többnyire а’ könyektöl vìzesen Szembe tl'innek. 

605. §. A’ szemszörfor'dulat mindig elörejárt, és ki 
váitke'pen a’ Meibom’ mirigyeiben fe’szkülô gyuladásokból 
ered. Mort ha eiféle gyulàdások idíilt folyamatot követ 
nek , ‘аду genyedésbe végzödnek , a’ pillaszôrök kihulla 
nak, és a’ szemhe'jszéleken különb'fe’le rendellenségek 
hozatnak o16, úgymint: megkeményede’s,kérgess‘ég,heg- 
jegyek stb. Midön aztán az elveszett szörök visszatermöd 
nek', az emh’tett hibäk miatt a’ bört szabályszeresen ät 
nem furhatják. ч A’ szemszôrkala'sz' is elörejárt gyuladá~ 
sok után támad ugyan, de csak ollyan embereknél, 1:11;- ’ 
Ьеп a’ hajak ’s más szörök is bujálkodni szoktak. Hogy 
psdig älpillaszörök néha valósággal nemzôdnek, az bi 
zonyos és tapasztalással be-bizonyodott dolog: azért T. 
Scarpa a’ szemszörkalliszt helytel‘enül hozza kétségbe. 

606. §. Mind a’ szemszôrfordulat, mind a’ -kalász, 
ha magokra hagyatnak, szomorú jóslatot engednek; mert 
a’ szôrök által okozott folytonos izgatás miatt a’ $zaru~- 
hártya meghomályosńl , fekélyekkel vagy posztóval lepe 
tik meg, és a’ látás napról napra fogy, ’s végre egészen 
elenyészikvSöt néha а’ bämódott szemen, minthogy ez min~ 
dig érzékenyebb szokott lenni , sulyos gynladäs támad , és 
ez által а’ legnagyobb szemhibák hozatnak elö. Ha pedig 
ezen hìbák czélirányosan orvosoltatnak, mindkettô ked 
vezöbb jóslatot e-nged; mert palástoló orvoslá’ssal а‘ lát~ 
tehetség fentartathatik, és a’ veszedelmesebb kimenetelek 
elfordítathatnak; gyökeres orvoslás ältal pedig minden 
alkalmatlanság lígy elmellöztetik, hogy a’ szemhéjszélek’ 
esekéày idomtalanságän kiviil egyéb hiba vissza nem 
mara . 

607. §. Ezen bajok kétféle orvosliíst engednek, t. i. ‚ 
palástolót e's gyökerest. A’ palástoló gyógyi'tás ott javali 
tatik , hol piliaszíirök vagy álpillaszôrök vannak a’ szem 
teke felé fordulva, és akkint intéztetik, hogfyA ezen- 526 
rök kihuzattassanak , melly bánásmód mindannyiszor ismé 
teltessék , valaha'nyszor a’ szörök újra termödnek. E’ czél 
nak tulajdon fogócska felel meg, mellyel az’emll’tett 526 
rök, közel a’ szemhéjszélhez megfogatván, `lassankint 
öregbített erövel kihuzatnak. A’ kihuzásban vigyázni kell, 
hogy a’ szörök el ne szakadjanak; mert ha ez megesik , 
sokkal nagyobb izgatást okoznak. Midön mind` а’ két 
rendi szörök, valahányszor visszatermôdnek , szotgalma 
san kihuzatnak, némellykor megtörténik, hogy “где 
megszünnek visszatermôdni. Mert mennél többször kihu 
zatnak, mìndig annál vékonyabbak lesznek azok , mellyek 
újolag támadnak , elannyira, hogyidôvel egészen kivesz 
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nek. Kivált ifjabb egymikben bizonyítá a’ tapasztala's, 
hogy ezen palástoló gyógyx'täs , elég hesszu ideig foly-tat 
va, végre gyökeressé “ШК. ` ' 

608. §. Bizenyesabb es hamarabb segedelmet nylijta’ 
gyökeres erveslás, melly azon esetekben javalltatik , hel а’ 
valóságes e's álpillaszôrök a’szemhéjszél’ nagyebb kiterjed é 
se'ben és nagyebb s'zámmal vannak a’ szemteke’nek ferdulva. 
Ezen gyökeres gyógyi’tás n’ pillaszörök’ gyökerei’ kiirtásá-~ 
ban áll. T. F larer’ javallata szerint tanácsos minden szörö 
ket, mellyek a’ bántódett szemhéjszélen `találtatnak, nem 
рейд csak a’ beferdultakat , gyökerestöl kiirtani ;mert ké 
sôbbenjebbára minden pillaszörök va’ szemteke felé veszik 
irányzatukat. Ezen ml'ítevésre egy szarulemez, ke'scse és. 
cipesz szükséges. Maga a’ ml’ítétel következöleg bajtatik 
végre: a’ szarulemez, mellynek' а’ $2ет11ё"`‹10т1)0гйвёда 
szerint kell görbítve lenni,a’ bz-íntódott- szem ё] alá becsátta 
tik, a’ végre,hegy azen egy segéd a’ szemhéj’ börét széthúzza 
’s feszl'tve tartsa. Azutän a’ mlitevö a’ szemhéj’ böre’t, a’ 
szemh'éjszéltöl valami egy venalnyira késcsével egész a’ 
pilla-perczig bemetszi. A’ jobb szemben a’ késcse а’ külsö 
szemszeglettöl а’ belsö felé vezettetik; a’ bal szemben 
pedìg a’ delog ellenkezöleg'történik; de mindig vigyázvm, 
hogy a’ könypont meg ne sértessék. Bevégezvén a’ met 
szést, а’ bevágett szemhéjszél’ szegletét az erves csipesz 
szel'megfegja és meghúzza, hogy azt a’ benne fe'szkülö 
szemszörökkel együtt késcsével elvághassa , de iig-y , hogy 
а’ szemhéjszél’ belsö szeglete, mennyire lehet, sértetlen 
maradjen. Ezen elvágása а’ szemhéjszél’ külsö szegleté-. 
nek Daviel’ ellójával is végbe vitethetik. A’ ml'ítevés 
közben а’ sebre folyvást hideg vizet kell ereszteni , hogy- 
a’ vér lemesassék. A’ mu”te’tel után a’ sebszélek rövid 
idô alatt összeállanak és behegednek. Ha talán egy vagy 
más szörhagymát а’ késcse kikerült volna, azt mentíil: 
elöbb pekelkôvel kellene kie'getni. Meg lehet illyen viz 

` szahagyett szörhagymát esmérni azen feketés pentból, 
mellyel а’ kiujuló ször nem seká a’ lnl'ítétel után пунш 
kezni szekett. ‹ 
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Beszegély. 

(Вин-орбит.) 

-609. §. Beszegély alatt а’ szemhéjszél’ azon rendel 
lenes fordulatát értjük , mellyben annak külsö szeglete, 
szöreivel együtt a’ szemtekét éri-` Ezen lìiba а’ felSö 
szemhéjon gyakrabban fordul elö, mint az alsón. A’ szem 
héjsze'l jobba'ra egész kiterjedésében be van fordnlva; de 
néha mégis ezen rendellenes helyzet csak a’ belsô ‘аду 
külSÖ szemszegletre tapasztaltatik korlátolva. Minthogy 
а’ beszegélyben a’ pillaszôrök nagyobb számmal szokták I 
a’ szemtekét érni , mint a’ szemszörfordulatban, az izgatás 
és'alkalmatlanságok is , mellyek amavvßl járnak , teteme 
sebbek. A’ szem szüntelen Щ] , a' köt- és tülkhártya vö 
rösek; a’ szaruhártya, fekélyek vagy posztó által bevo 
natván, homályos ; a’ könyek nagyobb mértékben тайни 
tatnak el, a’ fénybehatás kellemetlen érzést okoz , a’ lát 
tehetség tetemesen elcsügged , ’s végre egészen elenyészik. 
‚ 610. §. A’ beszegély különbféle okok által hozatik 

‘1316. Némellykor a’ felsö szemhéjemelintö-izom’ zsong 
hiánya’ következésében a’ szemzárizom’ hatósb tehetse'ge 
fordítja be а’ szemhéjszélet. De többször elörejárt szem 
héjlobok után támad, ha t. i. ezek genyedésnek veszik 
útjokat, ’s ‘аду а’ pillaporcz megemésztödik, ладу а’ 
belsö szemhéj-fölületen hegjegy képlödik. Ne'ha a’külbör 
petyhüde'se is й‘! okot a’ szemhéjszélek’ és pillaszörök’ 
befordulására. Ezt néha az öregeknél tapasztalhatni; de 
gyakrabban azon szemhéjlobok után fordul elö ezen eset , 
mellyek’ folyamata alatt a’ lá yító e's gindárító szerek 
kelletinól tovább alkalmaztatt . A’ beszegély végre más 
szemhibák’ kórjeléül is elöfordul; l'gy a’ szemhéjvizeny, 
szemhéjgörcs, és a’ tömlôs daganatok mellett. 

611. §. Jóslata а’ beszegélynek különbözik, ennek 
okai szerint. Azon` esetekben , hol kórjelesleg fordul elö, 
elmellôztetve'n az elôdi baj, a’ beszegél y önkint megzü 
nik. Hol pedig önálló nyavalyát képez, akker legköny 
nyebben távoztathatik el, midó’n a’szemhéjemelintö ìzom’ 
gyöngeségén, vagy a’ kíilbör’ gindárságán alapszik. El 
lenben igen kétes а’ kimenetel , ha a’ beszegélyt а’ pilla 
porcz’ megemégztödése, иду а’ szemhéj’ belsö szinén 
képlödött hegjegy okozza. Hasonló kömyiilmények közt 
tehát az orvoslás csak arra czélozhat, hogy a’ szem’ 125‘: 
tása e's erre toluló bajok elmellöztessenek. 

612. §. Valamint a’ jóslat, úgy a’ gyógyítás is az 
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okok szerint ki'ilönbözik. Midôn a' szemhéjenielintö’ hi’ 
bája'n alapszik a’ beszegély , eleinte ugyan azon bánásmód 
kivántatik, melly a’ szemhéjhénulatnál emli'tetett; ha pe 
dig ezen gyógyszerek kevés sikerrel alkalinaztatnak, leg 
czélirányosabb töinény-kénsavat a’ bántódott szeinhéj’r 
ki'ilsô szinére alkalmazni. E’ végre a’ heteg vagy iil, vagy 
hanyatt fekszik az ágyban, azután az orvos egy tömény 
kénsavba mártott favesszöt a’ szemhéj’külsö szinén egyik 
szemszeglettöl a’ másikig vezetget, iigy, hogy a’ nieg 
égetett hel;r a’ befordult szemhéj’ szélétôl mindeni'itt két 
vagy három vonalnyira essék. Ezen vezetését a’ favesz 
szönek addig kell ismétleni, ini’g a’ szemhéjszél rendes- 
helyzetbe nem jö, vagy legala'bb a’ börön nyilvános ba 
rázda nein égettetett. Az etetö szer’ ezen alkalmazata 
szerint egy segéd’ jelenléte is szükséges, ki a’ lefoiyó 
sav’ csepjeit nedves szivacscsal letöriilgesse. Haegyne 
hány napok mulva leválván а’ pörk, a’ szemhe'jszélek nein 
hozattak me'g rendes helyzetbe, a’ kénsav’ alkalinazatát 
:ismételni szükse’ges. 

613. 5. Ha a’ baj a’ szemhéjak’ ki'ilböre’petyhiidtségén 
alapúl , és csak kis fokban mutatkozik , ugyan» etetö szer’ 
alkalmazata az emli'tett mód szerint kivántatik. De hol 
tetemesb a' külbör’ gindiírsá a, tanácsosabb ваз-1:1‘: munka tételhez folyamodni, mellyeI a’ bör’ fölösleg része elvá 
gatik. Ezen miîtételre következö eszközök szi'ikségesek: 
egy a’ bör’ felfogására alkalmas fogó, szegült olló, -és a’ 
sebszélek’ egybefoglala'sára alkalmas t6. A’ fogóval a’ 
szemhéj’gindár külbörébôl egy räncz fogatik fel. A’ ráncz 
akkoi-a legyen, hogy minekutána ада’ fogóval felfoga 
tott, a’ szeinhéjszél szabályos helyzetbe jôjön , a’ pilla 
szörökkel egyíitt, és а’ másik szemszélhez kellöleg oda 
csukathassék. Ha talán ‘модами а’ bam/.nez , a’ szem- 
héj nem érne eléggé a’ másikhoz, a’ börböl kevesebbet 
kell összefogni; ha pedig a’ szeinhéjak még nem (душа: 
liatnak el eléggé egymástól, nagyobb börriínczot kell 
felfogni. Minekutána a’ fogóval kellô nagyságii rész fo 
gatott fel, a’ szegiilt olló lépten a’ fogó mögé alkalmaz 
tatik , és az összefogott bôrráncz egy vágással elmetsze 
tik. Az ekkint támadott seb’ szélei mind véres, mind 
sz‘áraz varrással egybefoglaltatnak. Behiizott tövel t. i. két 
vagy több kapcsok, egymástól kellö távolságban készi’tet 
nek iígy, hogy az мы“ seiyemszáiak a’ sebszélektöl 
körülbelôl egy vonalnyira essenek, a’ pìllaPOl’CZ Pedìg 
sértetlen так-шпон. A’ kapcsok k'özti tér pedig száraz 
varrással töltetik ki. Egynehány napok mulva elöbb a’ 
ragasztó tapasz enged, majd azután a’ kapcsok is gindá 
rok lesznek , jeléül annak: hogy a’ seb kellöleg be vagyon 
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hegedve. Ekkor tehát az összeránczosult tapaszcsíkoknt 
el kell mellözni, a’ szálakat felva'gni ’s kihuzni. 
A’ visszamaradó hegjegy igen kicsiny szokott -lenni. 

614. §. Hol a’ beszegély a’ szemhéjköthártya’ heg~ 
jegyén , vagy a’ pìllaporcz’ elpusztulásán alapul, legtaná 
csosabb a’ beteg’ alkalmatlansa'gai’ elmellôzése're és a’ 
szemteke’ elfajulása’elfordítására, a’ bántódott szemhéj 
5261’ szôreit gyökerestül kiirtani. vAzonban azon nu'itéte 
lekrôl is illìk emlékeznünk, mellyek leglíjabb idökben , 
a’ beszegély’ most emli'tett okai fordulván elö, a’ szem 
héjszél’ rendes helyzete’ v'sszaállí'täsára javalltatnak. А‘ 
beszege’ly’ azon nemében t. i. , melly a’ szemhéj-köthárt'ya’ 
hegjegyétíil veszi eredetét, а’ hegjegy’kiirtásn ajánltatik. 
E’ Végre a’ bántódott szemhéj’ belsö szi'ne kifordítatik , és 
a’ hegjegy mellett a’ köthártya késcsével bemetszetìk; 
azutan a’ hegjegy csipeszszel felfogatván, ugyan késcsével 
vagy Daviel’ ollójával kivágatik. Ezek meglévén, a’szem 
héj mindaddig kîfordi'tva taŕtatik, mig a’ sebesített helyen 
széles hegjegy nem képlödik. Hogy pedig a’ szemhéj 
folyvást ezen helyzetben maradjon, annak sze’leibe két 
vagy több helyeken selyemszál huzátik, melly vagy a’ 
homlokon vagy az arczon ragasztatik meg. 

615. §. Azon beszegély’mütétele, melly а’ р111ар01‘с2‘ 
elpusztulásából eredt, következöben áll: a’ befordult szem 
héjszél mind a’ két szemszeglet felé fiiggôleges irány- ' 
zatban egészen keresztül metszetik, de vigyazva, hogy 
a’könypont meg ne sértessëk; azután a’ két metszés közt 
foglaltatott szemhéjszél rendes helyzetbe hozatik.' Ennek 
utána a’ szemhéjszél’ bemetszett részébe selyemszál 1111 
zatìk, 65, mint föntebb említôk, a’ homlokon vagy arczon 
midaddig ragasztva tartatik , ml'g a’ seb’ behegedése nem 
következik. T. Adams után a’ két függöleges metszés még 
egy harmadikkal összekapcsoltatik, melly ugyan а’ 52е111 
héj’ köthártyáján mélyen, de nem egészen keresztíil, 
еду“: függöleges vágástól a' másikìg vìzirányosan intéz 
tetik. Azután а’ 52е111116]’ külsô szinén а’ külbôrbôl egy 
ráncz, mint föntebb (643. §.) említôk, kìvägatik. Haìonló 
esetben tehát a’ szemhéjszélet behuzott selyemszálakkal 
helyén tartani nem szükséges. 
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Szemhéjiszam. 
(Phalangesis.) 

616. §. Szemhéjiszam alatt azen betegséget e'rtjük, 
mellyben а’ felsö szemhéj annyira el van lengülve, hogy 
lefelé fiiggve'n , az egész härtyát, а’ látás’ és szépség’ nem 
kis csonkulásával, eltakarja. Midön a’ hevenyében tá 
madt szemhéjiszamban a’ felsö вяепйцёфа külbíire ujjakkal 
ránczba összefegatik, ’s Еду a’ felsö szemhéj’ sulya kiseb 
bi'tetik , a’ szemhe'jemelintô izem azt kellöleg képes fel 
emelnî. De ha tevább tart a’ szemhéjiszaln, az említett 
izem’ tehetsége is el szekett lassankint lankadni, Külön 
bözik ezen baj a’ szemhéjvizenytöl, mellyben a’ bör fe 
szült és dagadt; midôn a’ szemhéjiszamban daganat nincs 
jelen, ’s a’bör ránczekat mutat. Ezen ránczek által gyak 
ran a’ szemhéjszél befelé ferdítatik, ’s Еду а’ szemhéji 
szam beszege’lylyé “ШК. 

617. §. Ezen hiba mindenkor másedrendileg elöre 
járt szemhéjlebból ered,l mellynek felyamata alatt vagy 
а’ gindárító käsaboregatma’nyok e's lágyító boregatásek 
kelletinél tevább alkalmaztattak, vagy a’ gyuladásból 
eredt tályeg’ kinyitása elmulasztatott. -— Jeslata ezen 
`lmjnak elég kedvezö; mert cze'lirányes erveslás mellett 
nem a’.legnehezebben gyógyul. ---- Gyógyitása ösztönlö, 
fanyar és erôsl’tö szereket kiván, hogy ezek’ munkálatá 
nál fogva az ellengült bôr és sejtszövet összehuzódjék, ’s 
rendes zsongját vissza nyerje. Ezen szerek’ alkalmazása 
közönse'gesen akkint történik, hogy az azekba avatett ru 
hácskák а’ szemhéjra szergalmasan és seká rakassanak. 
Ha pedìg ezen szereknek nem enged a'szemhéji'szam, 
nìncs egyéb hátra, mint az ellágyult és gindárult hör-’egy 
részének kivägása. Ezen munkatétel épen úgy ‘Шеф: 
végbe , mint а’ bör’ gindárságából támadt beszegélyben 
föntebb (613. §.) elöadók. 

Kiszegély. 

(Ectrepium.) 

.618. §. A’ kiszegély ellenkezô hibát_ jelent n’ be 
szegélylyel', és а’ szemhéjszél’ ’s pillapercz’ kifelé történt 
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îordulatäban vill.- Ezen részek vagy a’ szemhéjszél’ egész 
kiterjedése szerint, vagyannak csak egy rész‘ében vannak _ 
kìfordulva. Valahányszor ezen szemhiba mutatkozik, a’ 
szemhéj’ kifordult széle sem а’ szemtekét nem éri, sem 
n’ mäsik szemhéjjal össze nem er: illyenkor tehát- a’ 
szemhéjak’ rése tökéletesen be nem csukathatik; melly 
tehetetlenség nylílszemnek neveztetik, és némellykor ki 
szegély nélkül is elöfordul. Minthogy a’ kiszegélyben, 
valamint a’ nyúlszemben is a’ szem а’ kíílbefolyások mos- 
tóhasa'gának sziintelen ki vagyon téve , annak különbféle 
bajai következnek. A’ szemteke’ köthíírtyája t. i. a’ kül 
hatalmaktól szüntelen izgattatván , vörös szint ölt, a’- kö 
nyek nagyobb mértékben választatnak el, а’ szaruhártya 
homályos és foltos lesz, ’s a’ láttehetség lassankint elvész. 
A’ kiszegélyben azonfölül а’ kifordult szemhéj’ köthár 
tyája folyvást hasonló `befolysísoktól' izgattatván , шефа 
gad, és húsa'nyos bujálkodásnak indúl. ' 

619. §. Néha az is megtörténik, hogy hasonló 11115 
anyos bujálkodás, más ok‘ból eredvén, maga eszközli a’ 
szemhéj’ kifordulását ’s i'gy kiszegélyt hoz elö. Ekkint- 
szülemedett kiszegéljyr bujálkodó vagy húsanyos kiszegély 
nek neveztetik. A’ húsanyos bujálkodás halavány vörös, 
eleinte puha, síma , érzékeny, minden durvább tapintatra 
fájdalmas daganatot képez. A’ daganat’ teriilete a’szemhéj’ 
egész fölületét elfoglalja , elörejárt vérzés után tetemesen 
megkisebbül , de hamar elôbbi tériméjét visszanyeri. ‚1116 
vel a’ levegö’ hosszadalmas behatása miatt a’ daganat se 
tétebb vörös szint ölt, kemény, vagy épen szemesés lesz, 
annyira, hogy/a' legdurvább tapintásra sem vérzik többé. 

620. §. Kiszegélynek, melly nem hozatik húsanyas 
bujálkodás által elö, gyakran a’ szemhéjak’ Sebei 5201 
gálnak alkalmul , mellyek állományvesztéssel järván, a’ 
szemhéjak’ külsö szinét megkurtl'tják. SokszOl' ezen baj 
rosz indulatú genyedés álta-l hozatik elö, melly а’ szemhéj’ 
külbörét e's sejtszövetét megemészti. Ha pedig ezen okok 
a’ szemhe'j’ egyenletes kìsebbülését nemzik, nyúlszem 
ta'mad vkiszegély nélkül._-Az alsó szemhéjon néha akkint 
támad kiszegély, hogy а’ szemhéjak’ akár külsö akár 
belsö eresztékei aka'rmi okból elrontatván, az alsó szem 
héiönkint kifordul. _ A’ husanyos kìszegély’ okát job 
bára elöre` járt takáros szemhéjlohokban kell keresni, 
mellyek hasonló bnjálkodásra törekvö hajlamot igen sze 
тетей magok után hag'yni. ' 

621. §. A’ beszegély’ jóslata, melly a’ szemhéj’ kur 
tl'tott külbörével párosnlt, igen kétséges; mert ritkánve 
zet a’ gyógyítás ohajtott czélra. Hasonló környiilmények 
közt , valamint a’ nyúlszemben is , melly kiszegély >nélkiil 
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fordul velô, csak kórpalástoló'lag lehet а’ beteg’ sulyosabb 
alkalmatlanságait elfordi'tani. Szomorú a’ jóslat az alsó 
szemhéj’ kiszegélyében is, midön a’ szeinhéj-eresztékek 
fekélyek’által vannak elemésztve. Ha pedig a’ beszegély- 
a’ szemhéj’ belsö szinén bujálkodó húsanyos daganat által 
hozatott elö , kedvezöbb a’jóslat; inert a’ bujálkodás szinte 
mindenkor szerencsésen elhári'tathatik, ’s igy a’ szemhéj 
rendes helyzete'be vissztér. De meg kell vallani, hogy 
ezen esetekben a’ kórismétletekre nagy hajlandóság шага‘! 
vissza. 

` 622. 5. A’ kiszegély’ azon neine, -melly a’ szemhéj' 
ki'ilböre ve'sztéséböl eredt, és annak ki'ilsö szinén heg 
jegygyel nyilatkozik, ke’tféle gyógyi'tást enged, pala'stolót 
t. i. és gyökerest'. A’ palástoló orvoslás abban all, hogy 
a’ szeinekre lágyi'tó szerek gyakrabban alkalmaztatva'n, a’ 
külbefolyásoktól származandó izgatás kisebbi'tessék, és a' 
liítás, ineddig lehet,fentartassék. A’ kiszegély’ gyökeres 
gyógyi'tására pedig ki'ilönbféle orvosok ki'ilönbféle bánás 
módot ajánlottak. Ugy látsz’ik, hogy ezen orvoslást, а’ 
baj’ különbözö fokaiban, kiilönbféle módon kell végrehaj 
tanì. Ho'l t. i. a’ ki'ilbôr’ pusztiilása csekély, és a szem`- 
héjköthártya .tetemesen el van petyhi'idve, ez utóbbiból 
egy dara'bot ollóval kivágni nein lesz ezélellenes. Mert 
ha ezen seb azután beheged, a’ szemhéj’ belsö szine meg 
kurtiil, és i’gy legalább néinelly esetekben a’ szenihéjszél" 
rendes helyzetébe térend. Н01 pedig a’ kiszegély’ kisebb 
foka mellett, a’ szemhéjköthártya nein olly gindár, taná 
csos a’ szemhéj’ külsö szinén egy metszést intézni , vagy 
az itt létezô hegjegyet kiirtani. Ez meglévén, a’ kifoi‘dultf 
szemhéjszél rendes állásába visszahelyeztetvén, addig al 
kalmas eszközökkel ezen helyzetben tartatik, mig a’ szem 
liéj’ külsö szinén széles hegjegy nein képlödött. Ezen 
Шуба: helyzet’ fentartására közönségesen ragasztó tapasz 
használtatik , de a’ szemhe'j’ széleibe két vagy három he 
lyen beakasztott selyemszállal is e1 lehet érni ezen ezélt. 

623. 5. Midön a’ kiszegély’ ezen neme nagyobb mér 
tékben fordul elö, úgy, hogy а’ külbör’ tetemes veszte 
miatt а’ szemhéjszél szinte a’ szemgödör’ széléhez 111126 
dik, iijabb idökben T. _Gi'aefe uta'n sokan a’ szeinhéjkép 
lést (blepharoplastica) ajánlják. Ezen ini'ileges elszármaz 
tatását a’ ki'ilbörnek, a’ szemhéjak’ visszaálli'tására a’ nyúl 
szemben, sôt még azon esetben is ajánlják, midön a' 
szemhéjak tökéletesen megemésztôdtek. Az alsó szemhéj’ 
visszaálli'tására az arcz’ ki'ilböre’ sziirmaztatása kivántatik, 
ha pedig a’ felsö- szemhéj’ visszapótlása kivántatik, a’ 
szárinaztatás a’ halánték-tájról történik. Könnyen kitet 
szik, hogy a’y szeinlléjke'plet, melly egyébiránt még csa-k 
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bölcsöjében létezik, mindenütt a’ legbizonytalanabb ki 
menetellel intéztethetìk, 

624. §. H01 a’ kiszegély’ _tc'íokát а’, szemhéj-ereszték 
fekéiy vagy seb általi pusztulása teszi, a’ behegedést kell 
czélirányos szerekkel elösegíteni. Ha a’ sebszélek kér 
gesek volhának, azokat elôbb mindig be kellene metél~- 
getni. Azonkívül a’ beszegély’ mind ezen nemében, mind 
abban, melly a’ külbör’ megemésztödésén alapszik, a’ 
kifordult szemhéjköthártyát mindenkor tekintetbe kell 
venni. Mert valahányszor ezen hártya, a"külbefolyások- 
tól folyvást ìzgattatván, feldagad és bujálkodik: mind 
annyiszor a’ gyógyítást ezen daganatnak akár etetö sze 
rek, akár sebészi eszközök általi elmellözésével kell el 
kezdeni. 

625. §. A’ husanyos beszegélyben а’ gyógyjavallat a’ 
bujálkodó daganat’ eltávoztatäsát kivánja. De valamint 
különbféle lehet a’ dagadt köthártya’ állapotja, úgy kü 
lonböznek az eszközök 15, mellyek azon cze’lhoz vezet 
nek. Midön a’ húsanyos daganat р1111а, érzékeny, 65 

_ könnyen vérzik , eleinte, kìvált gyöngéd csecsemöknél, a’ 
mákonyfestvény’egyszer vagy kétszeri alkalmazata 111111111 
tatik naponkint. Ha a’ daganat ennek nem enged, a’ 111 
gany-kes'zítmények’ l'ralgkbani használata szükséges. Hol 
pedig ezen kenetek után sem enyészik a’ bujálkodás, ро 
kolkövet szjikségv alkalmazni. Midôn a’ bujálkodó 1161 
hártya kemény 65 érzéketlen daganatot képez, annak е1 
mellözésére mindenkor sebészi eszközök kiva'ntatnak. E’ 
végre а’ 11115а11у05 daganat vigyázva horoggal felfogatik , 
és egy kevessé huzósan tartatik; azután а’ pillaporcztól 
ollóval vagy ke'scsével elválasztatik, de úgy, hogy а’ 
pillaporcz meg ne sértessék. Lemetszetvén a’ daganat, 
a’ szemhéj jobbära mindenkor rendes helyébe visszatér, 

~ és annak belsö színe csekély gyuladäs és genyede’s után 
meggyógyul. De ha a’ húsany’ nagyohb részei maradtak 
volna vissza, a’ következö genyedést izgató szerekkel 
öregbl’teni, 65 evvel mint eszközzel kellene a’ hätrama 
radt reszek’ megemésztésére 61111. ` 

Szarusérv. 

(Hernia corneae.) 

626. §. Szaruse'rvnek azon szemhiba `neveztetik, 
mellyben a’ szaruhártya’ mellsö lemezei megemésztetvén 
és hiányozván, a’ hátsó lemezek rendellenes helyzetbe 

18 
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jönek, e's a’ “(меду äl'tal е161‘е kinyematnak. Ezen hiba 
szürke , fe’lig a'tlátszó és а’ szaruhártya'ból kiduderodó hó 
lyagecskát képez , melly néha kisebb borsószem nag'ysa’g 
nyira növekedik. A’ hólyagocska’ kiterjede'se mindinkább 
növekedvén, a’ hólyag többnyire elpattan, ’s ekker a’ 
víznedv kiürülvén, a’ mellsö szemcsarnek elenyészik, ’s 
a’ sérvhólyag lelehad. De nem sokára kilijúl a’ hólyag, 
ismét felemelkedik a’ szaruhártya’ fölületén, ’s a’ ‘Азией’ 
a’ szem’ csarnokait ismét helyreálll'tja. 

627. §. A’ szarusérv leggyakrabban szemgyuladások 
által hezatik elö,`és ezek’ felyamata alatt támad , midón 
а’ szaruhártyán fekélyek mutatkeznak, mellyek annak 
mellsö lemezeit megcmésztìk. A’ hátsó lemezek, mellyek 
illyen esetekben megmaradnak, a’ Лицей" nyomásának 
ellen nem állllatván, hólyagocska gyanánt elôre nyújtat 
nak. De a’ szaruhártya’ átható fekélyei is adhatnak 5111 
rusérvre alkalmnt, ha a’ hátsó lemezek visszapótoltatván 
a’ vl'znedv ‘filtal kitelatnak. Végre’a’ szaruha'rtya’ sebei 
is elöhezhatják ezen szemhibát, ha annak mellsö lemezeit 
érték. Azonban a’ szarusérv mellett mindig figyelemmel 
kell lenni arra , ha az saját betegséget képez-e , vagy csak 
mint kórjele fordul е16 а’ jelenlévô szemgyulada'snak. 

628. §. A’ szarusérv, melly gyuladásra következik, 
azen esetben , hel kis kiterjedési’í, elég kedvezö jóslatet 
enged; mert ebböl egy kis hegjegyen kr'vül, melly a’ lá 
tást csak akkor akadályezza , lnidön a’ láta’ általellenében 
vagyon, nem szekett semmi resz is visszamaradni. De a’ 
tetemesb nagysägú seri/hólyag nagyobb hegjegyet hagy 
maga után. Azenki'vül a’ nagyebb hólyag mellett minden 
kor lehet félni, hogy a’ hólyag megfakadván , más szem 
hibák is támadnak. Mert valahányszer elpattanván a’ hó 
lyagocska а’ vl'znedv kiürül, a’ szivárványhártya a’ 5211 
ruhártyáhez fekszik, ’s vele gyakran összenö : honnét е16 
11ед , és a’ lzíta’ sziikülete vagy idemtalansága , vagy e’pen 
összenövése következnek. ‹ 

629. §. Ezen szemhibn’ gyógyr'tására izgató e's fnnyai~ 
szerek kivántatnak, hogy ezek’ használata mellett а‘ ki 
telt lemezek visszahuzódjanak, és mérsékes, hegjegyet 
képlö gyulada's gerjesztessék. E’ czélra tehát szemköbôl, 
kénsavas hergag- vagy ólom-neml'í szerekböl készült szem 
vizek szükségesek. Ha ezen szerek nem heznak elég iz 
gatsist elö, a’ sérvhólyagecskára naponkint egyszer vagy 
kétszer ma'keny'festvény vagy Sydenham’ híg mákenya. 
alkalmaztatik. Hel а’ szarusérv megátalkedett, és hesz 
szadalmas tartáslí, nem lesz czélellenes etetö szereket, 
különösen pokelkövet használatba venni. 
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Szivárványcsap. 

(Staphyloma iridis.) 

630. §. Szivárványcsapnak azon szemhiba nevezte 
tik , mellyben a’ szivárványha’rtya a’ szaruhártya’ nyilásán 
kitolulván, elfajúl, és többé vissza nem tetethetik. Kü 
lönbféle nagyságám e’s alakára nézve a’ szivárványcsap 
több nevekkel jeleltetik. Ha a’ csap nem nagyobb ‚ mint 
egy légynek feje , légyfejnek (myocephalon) neveztetìk; 
ha nagyobb, és alapteste széles , teteje lapos, bunkónak 
(clavus, hylon) mendatik. На pedig olly nagy'a’ szivár 
ványcsap, hogy a’ szemhéjak’ résén is kitolamlik, almá 
nak (melon) hivatik. Megcsik az is, hogy а’ szivárvány 
hártya nem egy, hanem több helyeken kiállván, apró` 
gombocskákat képez: ezen esetben а’ baj iïúrtös szivár 
ványcsapnak neveztetik. -- Ezen szemhibában tehát egy 
vagy több göröngyök tapasztaltatnak, mellyek a’ szaru 
hártya’ fölületén kiállanak, és többnyire barns; színl’íek. 
Ezen göröngyök a’ szaruha'rtya’ különbfe'le helyeit fog 
lalják el, eleinte gyakran egy kevessé nönek, azután ~ 
pedig többé nem nagyobbulnak, ’s kemények lesznek. 
A’ csap’ alteste körül a’ szaruhártya lneghomályosodik, 
és mintegy fehéres kört képez; a’ láta pedig megszl'íkül, 
és azon hely felé széthnzódik , hol ‘a’ szivárványcsap léte 
zik; söt sokszor egészen becsukúlva tapasztaltatik. 

631. A’ szivárványcsap mindenkor sokáig tartott szi 
várványiszamból ves‘zi eredetét. Mert valabányszor а’ szi- ` 
värványlszam helyre nem tétetìk, a’ szivárva'nyhärtya’ki 
iszamlott része mindenkor elfajul, és а’ szaruhártyával 
összenöve'n, többé vìssza nem tétethetik. Hogy pedig а’ 
szìvárványhártya kìisz'amolhasse'k, а’ szaruhärtyán min 
denkor nyilás'nak kell jelen lenni. Effe-le nyilások pedig 
különbözö módokon hozatnak elö. Igy gyakran fekélyek 
által furatik `ät а‘ szaruhártya , mellyeken annál könnyeb-l 
ben kiiszamlik a’ szivärványhártya, menne'l nagyobbak, 
és mennél alsóbb részét foglalják el а’ szaruhärtyának. 
На a’ szaruhärtya több helyeken kilyukad, mint a’ taká 
ros szemlobok’ folyamata alatt szokott történni, a’ szi 
Yvaírványhártya minden lyúkakon kiiszamlik, és fürtös 
csap fejlik ki. — А’ fekélyeken kívül a’ szaruhártya sér 
tések által is kilyuk-asztathatik, és pedig ezen sértések vagy 
történetesek, vagy ml'ílegesek: melly utóbbiak köziil а’ 
szaruhártyának hályog kivételben intézendö félholdmet 

.18“l 
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szését legyen elég enili'tenünk. Minthogy ezen esetben 
nagy a’ szaruhártya’ sehe , gyakran azon szivárványcsap 
képlödik, melly almanak neveztetik. 

632. 5. '.Íóslatät ezen bajnak , inennyi a’ csap’ elmel 
lözését illeti, mindenkor kedvezöleg lehet alapi’tani. De 
a'zon hely'en, hol a’ csap támadott, mindenkor képtelen 
séget okozó hegjegy marad vissza, és pedig mennél na 
gyobb volt a’ szivárványcsap , annál nagyobb- szokott ezen 
hegjegy is lenni. A’ szem’ inu’ködését tekintvén, a’ jós 
latot a’ láta’ állapotja föltételezi; inert ha a’ lata tetemesen 
sziikülve, vagy épen csúkulva marad vìssza, a’ látás vagy 
igen elcsi'igged, vagy pedig egészen elenyészik. Ellenben 
ha а’ liíta’ nyilása nagyobb inértékben fenmarad, a’ szem’ 
ini’iködése alig kairosodik. A’ fürtös szivárványcsapban 
soha sein lehet többé a’ мы!“ helyreálli’tani; söt ezen 
esetben inaga А’ szem’ alaka is tetemes kärokat szenved. 

633. 5. A’ szivárványcsap, melly sajät betegséget 
képez, következöleg gyulada’s nélki'il van jelen, különb- _ 
féle gyógyi'tást kìván. Hol a’ szem érdaganatokra nein- 
mutat hajlainot, etetö szerek szi'ikségesek. Az el nem 
régi'ilt csapot tehát pokolkövel, а’ megrögzöttet pedig 
dárdányvajjal kell megérinteni. Minekutána az etetô sze 
rek `által elöhozatott pörk leviilt volna, az etetö szerek’ 
alkalinazatät addig kell ismétleni, inig minden kiällás el 
nein hári’tatik ’s a’ csap’ helyén hegjegy nein képlödfk. 
—- A’ szivárványcsap’ azien eseteiben, hol a’ köthartyán 
egyszer’smind visszdagos edéi/iyek mutatkoznak, mind az 
egyszerú', inind a’ fíirtös csap’ elinellözése legbátorságo 
sabban késsel eszközöltetik. A’ csap t. i. alaptesténél le 
metszetik , ’s а’ heteg lígy ápoltatik, mint a’ hályog’ ki 
vétele utiín einli'tettük. ’ 
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ÖTÖDIK REND. 

Hibás összef’üggésen és összeálláson alapuló 
szemnyavalyák. 

634. §. Az életml'íves részek’ ösâzefiiggése kétféleképA 
тётя“: el a’ rendszeres állapottól: rendtulossággal t..i. 
és hiányosságga‘l. A’ szem’ életmüves részei’ hiányos ösz 
szefüggése'bôl eredt bajokat már nagyobbrészt ` föntebb 
adók elô, midön a’ folytonosság’ félbeszakadásairól te 
vénk említést: azért itt csak а’ szemhéj- és szivárvány 
hasadékról van hátra szólanunk. --- Bendtulos összefüg 
ge'sbôl következô kóralakok erednek: szemhéjhegedés, 
elöheg, hátsó heg, és lätacsukúlás. A’ folyó részek’ rend 
ellenes összeállása csak egy szembetegséget gerjeszt t. i. 
а‘ szempuhaságot. 

Szemhéjhasadék. 
(Coloboma palpebrarum.) 

635. §. Ezen szemhiba alatt a’ szemhéjak’ egész ál 
lományán keresztül hat-ó, e's kérges széll'í rés értetik. Ezen 
rés a’ szemhe'j’ sze'létöl a’ szeml’v felé, többé kevesbbé 
függôleges irányzatban, kiilönbféle hosszaságra terjed. 
Mennél hosszabb ezen rés, és mennél inkfíbb elállanak 
egymástól szélei, anna’l nagyobb képtelenséget hoz elö, 
és а’ szem a’ kíilbefolyások ellen annál kevesebbé oltal 
maztatik.- A’ felsö szemhéj’ hasadéka ritkább esetekben 
elsô képleti hibát képez, és az emberekkel együtt зате 
tik. Elôrejärt sértësek után рейд, ha a’ sebszélek kel 
lôleg egybe nem foglaltatván, kérgèsek lesznek, ezen 
szemhiba jobbadán mind a’ két szemhéjon tapasztaltatìk. 

636. §. A’ jóslatot azon esetekben elég kedvezôleg 
lehet alapl’tani,hol nem nagy az életmüves állomány’ vesz 
tése, hol tehát a’ hasadék nem igen széles rést ke'pez. Ha 
pedig a’ Szemhe'j’ nagyobb része elveszett, semmi segélyre 

l ` 
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sincs remény, hacsakv a’ szemhéjképleti müvészet nem 
nyújthat némi javl'tást. _ A’ szemhéjhasade'k azen ese 
tekben, 1101 gyógyl’tását reménylhetni, következöleg er 
voseltatik: a’ rés’ kérges szélei mindenek elött ellóval 
elmetszetnek; a’.sebszélek azután czéliränyesan egybe 
foglaltatnak. Ezen egybefeglalás, minekutána a’ vérzés 
hideg vl'z’ alkalmazata által elállítatott, csemós varrással 
eszközöltetik. A’ seb’ különbféle hesszasäga szerint két 
vagy hároŕn kapecs kivántatik, de úgy, hogy azek’ egyike 
a’ szemhéjszélhez igen közel alkalmaztassék. A’ követ 
kezö ragasztó gyuladásnál fogva azután a’ seb rövid 1116 
mulva beheged. 

Szivárványhasadék. 

(Celebema iridis.) 

637. §. A’\szivárványhártyának az alsó látaszéltôl 
egész a’ sugárkötöig terjedô rését T. Walther szerint szi 
várvänyhasadéknak nevezzük. Mìnthegy ezen hibában а’ 
szivárvänyha'rtya’ alsó, része a’ szemteke' függöleges 
metszetében hiányozik, a’ la'ta egész a’ csarnekek’ fe 
nekéig hesszabbulva tiinik е16. - A’ vláta’ felsö része 
kellö boltezatu, de mezgatlan. A’ szemteke’ alsó fele, 
a’ tökéletlenehb kifejlés miatt, nem elég domberú sze 
kett lenni. A’ látás többnyire tempa ezen hiba mellett, 
’s a’ szem azen szemgörcs’ nemében :szenved,melly szün 
telen rezgö mezgásekkal nyilatkezik. -- A’ szivárvány 
hasadék mindenütt együttszült bajt teszen, 65 T. Walther 
szerint akker ta'mad , 111111611 a’ szivárványhártya’kifejlése 
tökéletlen, ’s azért annak alsó része a’ szem’ közép ve 
nalában nem egyesülhet. Ha a’ szivärványhártya nlég in 
kább elmarad kifejlésében, egész szivárványhártya hiá 
nyezik elannyira, hogy alig lehet annak nyomát is 652 
revenni. —— Onkint kitetszik: hogy _mind a’ szivárvány 
hasadék, mind annak hiánya, a' szem’ gyógyíthatlan hi 
báihez tartezik. ` ` 

Szemhéjhegedés. 

(Anchyloblepharon). 

638. 5` Szemhéjhegedés alatt a’ szemhéjszélek’ össze 
növését értjük. Néha csak egyik_, néha pedìg mind a’ 
két szem ezen bajban szenved. Onkint kitetszik, hogy 

\ 
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ezen baj nemcsak nagy képtelenséget okoz , de a’ 11111116 
dott szemet mú'ködésétôl is megfosztja. Az összenövés’ 
kiterjedése különbféle. Néha a’ szemhéjak egész hosszuk 
szerint összehegednek; de gyakrabban csak a’ szemszeg 
letekben, és pedig föleg a’ külsöben tapasztaltatik. össze 
növés. Az elöbbi esetben a’ szen'lhéjhegedés téljesnek., 
az utóbbiban részintesnek neveztetik. A’ részintes szem 
héjhegedésben n’ lätás többnyire nincs egészen elterülve. 
Maga nz összenövés', kivált a’ teljes szemhéjhegedésben ` 
kétfélekép Iörte'nik : a’ szemhéj t. i. ‘аду közvetetlen 65 

-semmi közbenlévô test nélkl'il a'll а’ ma’sikkal össze,vagy 
a’ szembéjszéleketjílhártya foglalja együve'. 

639. §. A’ szemhéjhegedés sokszol' más szemhibák 
kal, kivált szarufoltokkal 65 heghonuílyokkal '.íll szöve 
ményben, De legneveze'esebb szöveménye ezen betegség 
nek a’ szemhegedé , vagyislazon hiba, mellyben а‘ szem 
teke a’ pillákkal van összenöve. Ezen szöveme'nyt a’ tel 
jes szemhéjhegedés mellett a’ fénysejíés’ hiányából 65 
abból lehet megesmérni, hog)r az összenôtt szemhéjak, 
ujjakkal megfogatván, a’ szemtekétöl nem huzathatnak 
el kellöleg, hanem itt -ott hozzá vannak ragadva. Azon 
ki’víil a’ szemhéjak alatt ,lévô szemteke’ mozgäsa 111551111 
1уо5 65 fájdalmas. — A’ tökéletlen szemhéjhcgedésben, 
a’ nyilt öblön bebocszított csontkutasznál fogva nemcsak 
a’ szemhegedés’ jelenlétét lehet me‘gcsmórni , de magát az 
összenövés’ helyét és teríiletét is ki lehet nyomozni. 

_ 640. 5. Szemhe'jhegedés sokszor hosszadalmas huru 
tos 65 himlös , valamint rühes szemhéjlobok uta'n is taímad,` 
ha ezen gyuladások a' zemhéjszélek’ felevödését és ki 
fekélyedését llozzäk elô , ’s а’ betegek szemeiket sok ideig 
csukva tartja'k, úgy, hogy a’ felevödött szemhéjszélek ’ 
soká köz'érintetben lnaradnak. A’ szemhéjak’ égetett sebei, 
65 helytelenül alkalmazott e'getö szerek után is ta’madhat 
szemhéjhegedés. De nem 15 új és szokallan dolog, hogy 
ezen baj a’ csecsemökkel együtt szülesse'k, 65 е156 ke'pleti 
hibát képezzen. 

641. §. Jóslata ezen betegségnek leginkább a’ szem 
teke’ állapotjától függ; mert ha à' láttehetség egyszer’s 
mind valami más okból hibás, vagy ha a’ szemteke va 
lami életmi'íves képtelenség által el van idomtalani'tva, 
minden gyógyi'tást abban kell hagyni, nehogy vagy siker 
nélkül intéztessék,vagy az eltakart szemhiba felfedeztet 
vén, me'g nagyobb idomtalansa'g idéztessék elô. Minthogy 
pedig a’ részintes szemhéjhegedésben a’ szemteke’ álla~ 
potját jobban ki lehet nyomozni, ebben a’ jóslat is bizo 
nyosnbb , mint a’ teljes zemhéjhegedésben. Ha tehát a’ 
részintes Szemhéjhegedésben а’ vizsgálatból kitetszik, 
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hogy а’ szeinteke egészsége állapotban vagyon, a’ gyó 
душам teljes reménynyel lehet elöre mondani. A’ teljes 
szeinhéjhegedésben hihetô valamennyire a’ jó kimenetel, 
ha a’ tapintásra a' szeinteke elég domboriinak tapasztalta 
tik; ha össze'fíllása sein igen kemény, sem igen puha; ha 
fölülete egyenletes , nein göröngyös ; szóval, ha a’ szemte 
rkében semini'anyagos változiís fel nem fedeztethetik, és 
világos fe'nysejtés van jelen. Ellenkezò esetben nyilvános 
dolog , hogy a’ szenihéjhegedés’ gyógyi'täsiíval semmit nein 
nyer a’ beteg. 

642. 5. Hol a’ szeinhéjhegedés gyógyi'tása javallva 
van , az összenött részeket ügyes kézi segi’tséggel egymás 
tól ismét el kell választani. A’ munkatétel, mellyel ezen el 
választás eszközöltetik , különbféle a' szemhéjhegedés’ kii 
lönbsége szerint. -- Ha a’ szemhe'jak tökéletesen össze van 
nak hegedve, és közvetlen az összenövés, a’ belsô szem 
szegletnél késcsével egy kis lyukat kell készi’teni, de nagyon 
mérsékelt kézzel , hogy а’ szeinteke egyszersmìnd meg ne 
sértessék. A’Iyukon aztán egy ve'kony de barázdás kutasz 
bocsáttatik be egész a’ külsô szeinszegletig. Ennek barázdá 
jába azutiin egy hegyes késcse alkalinaztatik, mellyel a' 
szeinhéjak egyinástól elva'lasztatnak, vigyázva, hogy а’ 
р1›11ар0гс101( meg ne sértessenek. —- Midön a’ szemhéjhege 
dés közvetetlen ngyan , de csak részintes , a’ munkatétel u-I 
gyanazon inódon végeztetik, csak avval a’ ki'ilönbse'g 
gel, hogy a’ belsô szeinszegletnél valami iij lyukat készi 
teni nein szíikse'ges, hanem' a’ kinyilt öblön kell azonna 

-a’ barázdás kutaszt és késese't bevezetni. ` 
643. 5. A’ szemhéjhegedés, mellyben az összenövés 

álhártya által hozatik elô, valamivel különbözö nn'itételt 
kiván. Ha teljes ezen szemhéjhegedés, a’ belsö шейх 
szegletnél a’föntebb emli'tett módon lyukacska készi’tes 
sék, mellyen a’ barázdás kutasz bevezettetvén , az 21111111’ 
tya késcsével elôbb a' felsö-szemhéjtól választasse'k el. 
Azután az álhártya fogócskával felfogatván , ollóval az 
alsó szeinhéjtól is elinetszetik. Ha a’ közvetett összenövés 
csak re'szintes, a’ munkatétel ugyx'inezen móddal vitetik 
végbe, csak azon különbséggel, hogy a’ Szeinhéjszélek 
közt iigy is › találtatván nyilás , а’ fent emli'tett lyuk ke 
szi'tése nein szi'ikségcs. 

644. 5. Hà a' szemhéjhegedés szemhegede'ssel all 
szöveményben, a’ szemhéjak egymastól elválasztatván, 
a’ „щиты is oldassanak el. Bevégezvén a’ Szemhéj 
hegedés’ ‚пашет, az iij összenövés’ elfordi'tására kettôs 
javallatnak szükse'g eleget tenni. Az elsö azt kivánja, hOgY 
a’ szemhéjszélek, mennél tovább lehet, közérintetbe Il@ 
jöjenek; a’ másik pedig a’ sebszélek’ menti'ilelöbbi b8 
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hegeszte’sére czéloz. — А’ szemhe'jak’ közérintete’ elfordí 
tására szükséges, hogy a’ beteg legalább huszonnégy ó 
ráig а’ mííte'tel után szemeit folyvást nyitva tartsa. Azért 
a’ „пиши hosszas és nyúgalmas álommal végzett ё} után 
tanácsos végrehajtani, hogy a’ beteg annál könnyebben 
és több ideig таза“ az álomtól tartóztathassa. A’ szem 
héjsze'lek’ hamarkérgesítésére, kiszárító é» hegesztö sze 
rek’ alkalmazata szükséges. Е’ végböl lepárolt rózsavi'z, 
ólomeczet’ pazar adagával , vagy ke'szítményes horgaggal 
‘аду ólomczukorral ké‘szült ìrok a’ sabes szemhéjszélek 
re szorgalmasan alkßlmaztassanak. 

Szemhegedés. 
(Symblepharon). 

645. §. Ezen nevezet alatt a’ szemtekének szemhe' 
jakkali összenövését értjük. A’ szemteke vagy mind a’ 
két, va'gy csak egyik szemhéjjal szokott összehegedni. 
Az összenövés kiterjede'se majd nagyobb majd kisebb. 
Helye is különbözik az összenövésnek; mert némellykor 

" a’ tülkköthártya van a’ szemhéjjal egybehegedve; néha f 
pedig a’ szaruköthártya 'nött a’ szemhe’j’ belsô szinéhez. 
Az összenövés’mńdja kétféle lehet: t, i.közvetett, melly 
nyirkos szelemenek e's nyalábocskäk ältal eszközöltetik, 
és közvetlen, midön a’ szemteke és pillák közt semmi 
közbevetett test nem találtatik. De akárminö legyen az 
összenövés’módja, а’ szem’ állapotja mindenkor különb 
féle a' szemhegedésben. Ritka esetekben a’ szemtekének 
a’ hegede'snél egyébb baja nincsen; de többször, kivált 
ha a’ szaruköthártya van a’ szemhéjakhoz ragadva, а’ 
szem’ részei átlátszékonyságukra és alakukra nézve kü 
lönbféle rendellenességeket terjesztenek elô. Ezen rend 
ellenességeket azon esetekben , hol ezen betegség szem 
he'jhegedéssel van egybekapcsolva, nehéz megesmérni, 
és csak néha tapintati-(341. §.) jelekböl lehet azokat gya 
nl'tani. 

646. §.} A’ szemhegedés majdnem ugyanazon okok 
által hozatik elö, mint a' szemhéjhegede's. A’ többi kö 
zött t. i. különösen ollyan szemgyuladások ältal okozta 
tik, mellye'k mind a’szemteke’, mind a’ szemhéjak’belsô 
ваше‘ felevödésével és genyedésével járnak. Ezen szem 
gyuladäsokhoz azokat kell kiváltképen száml'tani , mely 
lyek oltott mész,l villó, ásvänysavak, égö puskapor ál 
tal gerjesztetnek. Az is megesik, hogy a’ szemhegedés 
mint együttszült baj fordúl elô. 
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647. §. Jóslata ezen bajnak azen esetben igen 1161 
56де5, 111111611 szemhe'jhegedéssel van szöveményben; mert 
a’ szemteke’ állapotjzit а‘ 11111161е1 е1611 ‘seha sem lehet 
entesan meghntárezni. Midr'in a’ Szemhegedés szövemény 

nelkül ferdul elyö, а’ jóslatet akär jó akár rosz kimene 
telre nagyebh hihetôséggel lehet megállapítnnì. Legked 
vezöbb а’ jóslat akkor, midön csak a’ tülkköthártya van 
öszenöve, a’ szaruhartya pedìg egészséges állapetban va 
gyon; mert illyen esetekben jobbára a’ szemnek mind а 
laka, mind mliködése helyreálll'talhatik ; jóllehet min 
denkor új összenövéstôl lehet tartani , mellyet a’ hege 
désre törekvö hajlam miatt igen nehéz elfordítani. Ellen 
ben ha a’ szaruhártya is összenövésben vagyen, a’ szem’ 
alakát ugyan javl'tni lehet, de a’ 161651 11е1у1‘е61111а111 а 
11д lehetséges; mert ezen esetben közönségesen a" szaru 
hártyán hegjegyek maradnak vissza. Különbözik a’jóslat 
az összenövés’ kiterjedesére 65 módjära nézve is; mert 
hel közvetlen az összenövés és nágy kiterjedésl'í, ett jeb 
bára ismételt elválasztásek 111611 15 új összehegedés kö 
vetkezik. 

648. §. A’szemhegedés’ gyógyl'tása az összenôtt ré 
szek’ elválasztását kivánja.Ezen munkatétel pedìg az ösz 
szenövés’ módjára nézve különbözik. Közvetlen összenö 
ve’sben az erves bal kezével az összenött szemhe'jat а’ pil 
laszöröknél 65 а’ szemhéj’ szélénél fogva` megfogja ’s a’ 
szemtekétöl elhúzza, a’beteg azenban szeme'nek elly i 
ränyzatet 611, hogy az összenött részek feszüljenek.-- 
Azntán az erves jobb kezével az összenöve’s’ közepén egy 
késcsével a’ szemteke és pilla közt vágást tész, de vi 
gyázva, nehogy egyik vagy másik az emli'tett részek kö 
zül megsértessék. Ezen vágásba egy vékony, kétéh'í, de 
tempa hegyii késecskét vezet be, mellyel mindkét felül 
a’ szemtekét a"szemhéjtól elválasztja. -A’ közvetett ösz 
szenövésben következöleg vitetik végre a’ můte’tel: mi 
nekutána a’ szemhej’ elhuzása, ’s a’ szem’ alkalmas állása 
által a’ nyirk-szelemenek kellô fesziile'sbe hozattak, e 
zen nyirk-szálak a’ szemhéjtól késcsével elválasztatnak, 
’s azután csipeszszel egyenkint felfogatva'n , a’ szemteke 
161 is elmetszetnek. 

649. §. A’ mi'ite'tel után a’ vérzés hideg vizzel 6111111 
tik el. Azután az új összenövés elferdítxisára részint a’ 
szem’ gyakor mozgatását kell ajánlani, részint azon szere 
ket szergalmasan használni, mellyeket az elöbbeni czik 
kelyben javallánk. De mind a’ mellett mégis néha ismét 
kiújul az összenövés , ’s a’ ml'ítételt ismételni szükse'ges. 
--- Régenten hasenló összenövés'elfordl'tására a’ ml'itétel 
után a’ szemhéj és szemteke közé egy igen vékony lemez' 
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alkalmazását ajánlották, mellyet legñnomabb börböl, vá 
szonból, vìaszból vagy ólomból készítettek, félholdképíi 
leg vagy mi'íleges szem’ alakzíra kimetszettek , azután 
mondola- vagy más-hasonlri olajba avatva az elválasztott 
részek közé bocsátottak. Némelyek hasenló lemez helyett 
igen lìnom és puha tépetet használtak. De mindezen sze 
rek által az összenövés’ veszedeln'ne el nem hári'tatik; sc'it 
mint idegen testek által a’ szem annyira izgattatik, hogy 
hacsak hamar ki nem vetetnek, sulyos szemgyuladásra 
szolgálnak alkalmul. 

Eläheg. 

(Synechia anterior). 

650. §. A’ szivárványhártyának szaruhärtyávali ösz 
szenövése elöhegnek neveztetik. A’ szivárványha'rtya’ 
majd kisebb majd nagyobb része van a’ szaruhártyával 
összenöve; de a’ lnennyire ezen összenövés kiterjed , any 
nyira a’ szaruhártya homályos e's hegjegyes szokott lenni. 
Ha a’ szaruhártya’ a'llománya azon helyen, hol a’ szivár 
ványhärtyával összenött, 65 hegjegygyeljelelkezik , na 
gyobbrészt megemésztôdött, a' homályos hely lapos fölü 
letet mutat. Hol pedig a’ szivzírványhártyávali összenövé 
sen kivül, a’ szaruliártya’melláö lemezei vannak mege 
mésztve, a’ hegedés’helyén csapos kinövés tapasztaltatik. 
Az elóheg legbátorsa’gosabban esmértetik meg , ha a’ 
szemteke ferde irányzatban 65 minden oldalról megvizsgäl 
'tatik; mert а’ szem’ oldalas fekvése'ben a’ szaruhártyával 
összenôtt szivárványhärtya könnyen `zzembe tünik. Mesz 
sze kìterjedö elöheg által Sokszor látacsukúlat hozatik е 
16; 1101 pedig a’ láta fenmarad, 65 nincs az össizenöve'sbe 
foglalva, ott szükülve 65 ВЪБЗЗЩЭЦЁУЁЗ’ helye felé terped 
ve találtatik. A’ látäs ezen bajban, ha a’ láta is összenött 
65 hiányozik,tökéletesen elenyészik; valamint hìányos а’ 
látás akkor is, midôn а’ látát hòmály vagy hegjegy, mely 
lyel a’ szaruhártya jelelkezìk, bori'tja el. Hol ellenben 
a’ láta, bármì szú'kült 65 képtelen legyen is, ki van nyil 
va, 65 szaruhomály által el nem rejtetik, a’ la'ttehetség 
különbféle fokban divatlik. 

651. §. Elôhegre mindenkor valamelly elörejárt szem 
gyuladás ád alkalmat. Azon szemgyuladások által leg 
gyakrabban hozatik 616 ezen hiba, mellyek а’ szaruha'r 
tya’ beható fekélyeivel járnak. — Jóslata ezen bajnak a’ 
képtelenséget, mellyet okoz,tekintve, mindenkor igen szo 
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inorú; inert a’ szivárványhártyát a’ szariihártyátol, mely lyel össze van hegedve, el nein lehet választani. Mel y 
ini'ítétel e’ czélra javalltatott, hogy t. i. a’ szivárványha’r. 
tya a’szaruhártyán bevezetett hályogtôvel vagy ke'Ssel ösz 
zsenöve’se’töl elvälasztassék, nein aja’nlható; ni`ei-t nemcsak 
siker nélkül intéztetnék, de az erôsz’akos behatás altal 
veszélyt 'is okozna, ’s a’ szem’ tetemes gyuladására adna 
alkalmat. A’ szem’ miiködését tekìntve'n nein mindenütt 
gyászos az elöi'einondás; inert némellykor a’ látiís ele'g jó 
állapotban fenmarad, ’s ha ugyan eltörültetett, gyakran 
mi’ileges láta-készi’tés által szerencsésen> helyreálli’tat 
hatik. ‘ 

Hátsöheg. 
(Synechia posterior). 

652. 5. A’ sziviírványhiírtyiínak a’ mellsö lencsetok 
kali összenövése, hátsó hegnek neveztetik. Ezen összenö 
vés többnyire a’ lzítába és hätsó szemcsarnokba kiìzadt 
nyirk által hozatik elö; ’s valamint ezen nyirk különbféle 
mennyise’gben van kiizzadva, ligy a’ hátsô heg is különb 
féle fokban mutatkozik. A’ betegsiég’ kisebb fokában, a’ 
láttehetség’ csüggedésénkivül , a’ láta szegletes és terpedt 
alakot mutat, а’ szivárványhártya restebbeu vagy épen 
nem mozdul. Midön illyen esetben a’ szem domború 's a’ 
tárgyakat tetemesen nagyi'tó üveggel vìzsgáltatik, a’ 11116 
ban igen íinom fehéres vagy barna szini'í nyirk-_szálacs 
kák mutatkoznak. --- A’ betegség' nagyobb fokában ezen 
nyìrk-szálak puszta szeminel is vilá osan megki'ilönböz 
tetnek, és a’ láta egyszer’smind szeg etesebb és szi'i'kebb 
ezen esetben, a’ szivárványhártya azonkivül egészen moz 
gatlan, a’ láttehetség pedig tetemesb mértékben csüggçd' 
ve tapasztaltatik. Az is megesik, hogy a’ hegedt nyirk 
olly nagy mennyiségben gyülik össze a’ hátsó csarnok 
ba, hogy а’ láta egészen betömetve és elzárva tíinve'n elö, 
а’ látás tökéletesen számu’zessék; de akkor ezen hiba 
már nein hátsóhegnek , hanem látacsukiilatnak neveztetik. 

653. Minden sulyosabb szemgyuladrís, melly e 
gész a’ szivárviinyhártyáig kiterjed, lia'tsó heget hozliat 
elö, ha nein tökéletes eloszla'ssal ‘ hanem nyirk-kiizzadas 
vsal végzödik. De még könnyebben támad ezen nyavalya 
akker, niidön a’ szivárványhártyában magában van fész 
lke e's gócza а’ gyuladásnak , ’s ha vagy épen nem, vagy 
késön és fonákul gyógyi’tatik. A’ szivárványhártya’ 1611611 
nemi'í gyuladásai legnagyobb hajlamat mutatnak nyirk~kl- 
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izzadásra , millyen а’ köszvényes és bujasenyves 5217151’ 
ványlob; azért ezek után a’ 1хйсзб11ед1еёдуа1кгаыэап1а 
pasztaltatik. А 

654. 5. .Ezen szemhiba' jóslatában а’ baj’ foka't ’s tar 
tását , a’ beteg életidejét és alkotmänya't f6 tekîntetre kell 
méltánylanì. Ha a’ láta’t reczeke’püleg bevonó ’s a’ látást 
tetemesen csüggesztö nyirk nagyobb monnyiségben fordul 
elö gyegnge, senyves, és haladt korú egymikben; és ha 
a’ ha'tsó heg régóta tart: csak alig lehet valami датам 
reményleni; mert а’ látás illyenkor mindig ködös és a’ 
nagyobb tárgyakra korlátolt szokott maradni. Ellenben 
hol a’ baj hevenyében támadott, hol а’ látást nagy mér 
tékben nem csíiggeszti , azonfölül а’ beteg nedvei dicsére 
tes állapotúak, ’s e'letideje sem igen haladott: gyakran a' 
hegedt nyirk töke'letes eloszläsa ’s a’látás’óhajtott helyre 
állitása következik. De azt is meg kell jegyezni, hogy a’ 
legszerencsésb esetekben is csak igen lassan szokott a’ ja 
vulás elöre haladni. 

655. §. A’ hátsó heg gyógyl'tására eloszlató ’s a' he~ 
Бей‘:пу1г1‹1`е1зз1уа1ёзъ11е1бзе3116 szerek kiva'ntatnak. Hogy 
pedig ezen gyógyszerek annál nagyobb foganattal munká 
lódjanak, шока: mind külsö- mind belsöképen kell alkal 
maznì. Belsö haszna'lásra az édes higany yminden egyéb 
oszlató szereknél hatósabb. Maga’ra a’ szemre pedìg vörös 
h'ìgag ’s más ei’féle érczkészítmények íral‘akban alkalmaz. 
tatnak. Mellékes szeri'il a’ hala’ntékta'jékba haszonnal 
szürke higany-l’r is dörzsöltethetik be. Hogy pedig a’ he 
gedt nyirk-szálacska'k elszakadozzanak ’s l'gy könnyeb 
ben felszixassanak , а’ szembe bele’ndek- vagy nadra 
gnlyavonat’olvasztékät kell cseppenteni, melly а’ szivár 
ványhártyát összehúzódásra késztesse. Ugyanezen okból 
a’ mondott vonatok a’ másító irokhoz is haszonnal ele 
gyítetnek. ’ 

Látacsukúlat. х 

(Atresia pupiilae). 

656. §: Valahányszor a’ láta elenye’szìk ’s а’ vìla'gos 
sägnak átjárhatlanná lesz , a’ baj látacsukulásnak 
vagy látaösszenövésnek neveztetik. Mär föntebb (650. §.) 
emlitök, hogy a’ lzítacsukula's néha messzeterjedö elöheg 
által okoztatik. De sokszor elöheg nélkül is tapasztaltatik 
läta-enyészet, melly közvetlenre és közvetettre külön 
böztetik. Közvetlen látacsukúlat akkor ta'mad , midön a' — 
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szivárványhártya legnagyobb kiterülésében lévén , ennek 
látai széle egymással összeér ’s összeheged úgy , hogy а’ 
látának semmi nyilása semmarad. Közvetett látacsukúlat 
pedìg kiizzadt nyirk által tételeztetik föl, melly а’ láta’ 
nyilását kitömi. Valamint a’ környülmények, mellyek 
közt a’ látacsukúläs közvetve kap létre, kiilönböznek: 
lígy a’ láta’t is majd csupa kiizzadt nyirk tölti ki, majd 
ennek szálacskái közé geny- vagy hegedt vér-részecskék 
is telepednek. Az eife'le látacsukrílatekat а‘ régiek, elég 
helytelenül, a'lhályogeknak nevezték, és а’ kiizzadt a 
nyag’ különbsége szerint nyirkes, genyes és véres álhä 
lyo gokra esztották. ‘ 

657. §. Hel közvetlen a’ látaösszenövés , a’ szivár 
ványhártya’ szine mindenkor el van váltezva ; mert zöl 

' des vagy sárgazöldes szint mutat; a’ láta tökéletesen hiri 
nyezik, ’s a’ láttehetség egészen el van enyészve: csak 
fénysejtés szekett legtöbb esetekben fenmaradni. A’ köz 
vetett látacsukúlatban a’ szivárvänyhártya hasenlólag zöl 
des Avagy sárga szint mutat; sôt ne'ha elváltozott alkatet' 
is tüntet е16. A’ láta elveszti minden mozgékenyságát, 
nyiläsa kitöltve ’s tetemesen szl'íkülve, alaka pedìg kü 
lönbfélekép szegletesnek tapasztaltatik. Ha a’ МЮ nyirk 
szövettel van kitömve: fehéres; ha pedìg a’ nyirkszá 
lacskák közé geny- vagy hegedt vér-re'szecsek is fonat 
keztak: sárgäs vagy vöröses szint mutat. A’ lzittehetség 
a’ közvetett látacsukúlatban is egészen hiányozik, de a’ 
fénysejtés itt is gyakran fenmarad. De néha a’ fénysejte's 
is tökéletesen számüzetvén , a’ zivárványhärtya elôre 
nyomatva tapasztaltatìk, ’s némelly helyeken szinte átlát 
szik ’s zsìnórokba sodrett rostekat terjeszt е16. Mindezen 
jelek n’ hátsó csarnekban létezö nyirk’ nagy mennyiségé 
re , ’s a’ szölöhártya’ feste'ke’ hiányára mutatnak. 

658. §. Az eddig említett látacsukulateken ШИН, 
mellyeket méltán a’ láta’ valósäges ôszenövésének lehet 
nevezni, van még egy önkényleg úgy nevezett látacsu 
kúlat is. Eíféle állátacsuklílatnak ezen szemhìba monda 
tik, mellyben a’ láta akár rendes akár rendellenes a'lla 
petban megvan ugyan, de valamelly szaruhártya’ hibája 
által úgy elrejtezlk, hogy nem látszik , ’s а’ la'tás is ele 
nyészik. Megesik ez némellyker, midön a’ `szaruheírtyán 
sze'lesen kiterjedö hegjegy vagy fehér hályeg épen a’láta’ 

Iáltalellenében tanya'zik, és azt, jóllehet rendes állapetban 
vagyon , elberl'tja. Az elôhegben is, és a’ részìntes па 
rucsapban a’ На“, mellyK ezen esetben terpedt $105 
Ъйга szürkült szekett lenni , szaru- felt.vagy fehérhályog 
takarja el; innét a’ láta ezen hibák mellet is hiányeznl 
итак. Az állátacsukulást igen eleven fénysejtés’jelenlé 
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tébßl, ‘аду talán a’ nagyobb tárgyak’megkülönböztetésé 
böl is és abból lehet megesmérni , hogy a’ láta, ha а‘ 
szem minden állásäban gondosan megvizsgáltatik, ‘аду 
még inkább, ha a’ szembe valamelly bódi’tó szer csep 
pentetik, szembe ti'ínik. ‚ y ‚ 

659. ё. Minden látacsukúlat elörejárt szemgyuladás 
ból veszi eredetét. De а’ gyuladás’ különbözô természete, 
széke és hevessége teszi , hogy a’ мышцам különbféle 
küleményben hezassék elö, ’s más különbféle hibáktól 
késirtessék. Az штатным s’zarulob, enyhébb vagy 
hevesebb kötlob után következik, ha azok széles nagy 
наш - hegjegyeket, széles fehér hályogekat, mellyek a’ 
ММ: elberítják, hagynak magek után. Hasenló szaruhe 
mályek, az összeszorúlt és szegletes lätát eltakarvän, ak 
ker is látacsukúlást ekoznak, midön a’ szaruhárìya’ beha 
tó fekélyeì vagjr sebei után szivárványiszam és ebböl е 
lôheg támad. Valóságos látacsnkúlat pedig akker szöve 
ményes elöheggel, иду, inkább akker hezatik elö emez`, 
által , midôn а’ szivárvany- és szaruhártya közti össze 
növés ezen hártyák’ közepét foglalja el, ‘аду szélesen ki 
terjed. De ezen valóságes látacsuklilat sokkel gyakrab 
ban ollyan gyuladáseknak következelme, mellyek magá 
ban a’ szivárványhzirtyában fészkülnek és eloszlásba nem 
végzôdnek. Es pedig a’ kiilönneml'i szivárványlobek, ha 
látacsukúlást ekoznak, azt kiizzadt nyìrk altal teszik, 
innét közvetett látacsukúlást sziilnek; a’ gyulasztó szi 
várványlebok pedig a’ látacsukúlás’ minden вещей: elô 
hozhatjrik. Mert ugyan a’ gyulasztó szivárványlobok а’ 
láta't néha nyirkkal töltik ki, de sekszer azen látaössze 
növésekre is szolgälnak alkalmul', mellyek regenten genyes 
és véres álhälyogoknak neveztettek. Söt ha a’ gyulasztó- 
szivarványlob’ felyamata alatt a’ szivárványhártya legna 
gyebb kiterjedésébe jô , а’ láta közvetlen összenövénét is 
okezhatja. — А’ valóságes látacsukúlattal, ha a’ jéglen 
cse mi'ítétellel el nem шипами, gyakran hályog is ta 
pavsztaltathatik. Sôt ha а’ gyuladás nagy hevességgel dnlt, 
а’ szölöhártya’ festéke is elvesz, és szinte az egész hátsó 
csarnok nyirkkal telik meg. ‹ 

660. §. A’ lätacsukiilat’ jóslata majd esaknem elly 
bizonytalan, mint a’ legeslegkétesebb szemnyavalyáké, 
mert а’ lám' összenövésén kívül sekszer más életml'izeti 
bajok is vannak jelen, mellyek gyászos és örökös vaksá 
get ekoznak ‘s minden erveslást hiúvá tesznek, Hel а’ 
lätás’ helyreálli'tása lehetö, ett minden segélyt csak a’ 
ml'íleges lámkészl'téstöl lehet reményleni. De mi igenké 
tes ezen můtëtel’ kimenetele, csak abból is kiviláglik, 
hogy a’ szemészek szinte számtalan módekat és legkülönb 
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félébb eszközöket ajánlanak a’ mu’lèges láta’készi'tésére. 
De nem is nehéz annak okát feltalálni, hogy ezen 1111116 
tel oll§r ritka esetben vezet az óhajtott czélhoz. Mert a’ 
szem, mellyen mi’ileges 16161 kell készi'teni, már elôre 
járt nyavalyiík által károkat szenvedett; innét annak 
nemcsak életmi'ízetse'ge hìbás, de eröbeli viszonyai is 
beteges állapotba vettetve’k. Hogy tehát ezen mi’itétel 
kivánt kimenetellel végeztethessék, 52611105 feltételek ki 

~ vántatnak , mellyeket ~csak ritka egymikben taliilhatni 
együtt. 

661. 5. Ezen feltételekhez tartozik mindenek elôtt a’ 
fény’ eleven sejtése, bizonyos jeléül annak; hogy a’ szem’ 
belsô részeiben semmi hiba sein rejtezik, melly a’ 161651 
lehetetlenné tenné. Megkivántatik azután, hogy a’ szaru 
hártya’ elég nagy része (legalább egy negyede) 61161526 
kony és egészse’ges légyen , mellyen a’ szükséges munka 
tétel ve'grehajtathassék, ’s az i'ijolag készi'tendö 16161102 
fénysugarak hathassanak. Tova’bbá szükséges, hogy a’ 
mellsô szemcsarnok’ egy része ép legyen, es a’ 521161 
ványhái‘tya’ azon része, melly a’ szaruhártyához növe nin 
csen, mind alkata’ra, mind szine're nézve, kivált kiseb 
bik körében, az egészséges sziviírva'nyhártya’nak megfelel 
jen. Mert ha a’ sziva'rványha'rtya némelly helyeken 61161 
szik, ’s rostjai nyaliíbocskákat képeznek, nyilvanosan 
kitetszik, hogy a' 116156 szenicsarnokban nagyobb ineny 
nyiségi'i nyirk vagyon , mint hogy a’ mi'itétel jó kimene 
tellel intéztethetnék. 

662. 5. De hamindjárt -inindezen feltételek kedvez 
nek is a’ 16165’ helyreálli'tása'nak , a’ mu’tétel’ kimenetele 
mégis különbféle szokott lenni. Legnagyobb mértékben 
helyreálli'thatni a’ 161651 azon esetben, inidön а’ szaru 
hártya’ közepén, vagy belsö szemszeglet felé lehet 11111111 
ges 16161 készi’teni ‚ és midön а’ je’glencse 61161526 's e 
gészséges állapotban vagyon. — На pedig csak а’ 1111156 
szemszeglet felé vagy épen а’ szarnhärtya’ felsö részén le 
het 16161 пу11п1 , a’ 16165 csak kisebb mértékben älli'tatha 
tik helyre. Tökéletlen a’ mi'ítétel kimenetele akkor is, 
midön a’ je'glencse mar ezelött elveszett, vagy a’ mlitétel 

` közhen elmellöztetett. Azonkivi'íl nein igen kedvezönek 
tartjiík n’ mi'ítátel’ kimenetelét, midön a’ beteg másik 
szemével jól 161; inert a' mi'ileges lata ritkán készi'tet 
hetvén azon a’ helyen , hol a’ természetes láta lenni szo 
kott, könnyen kitetszik, hogy széthajolva'n a’ szemek’ 
tengelyei, zavarodott és ket'tös látásnak kell keletkezni. 

663. ё. Maga a’ látaképlet, vagyis a’ miileges láta’ 
készi'tése különbféle módon és sokféle, ’s szinte vég 
hetetlenül módosi’tott eszközökkel intéztetik. Kivált mai 
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í`d6ben különös szenvedély uralkodik a’ szeme'szek kò’zött, 
ezen mú'te'telt más és más módon végrehajtani, lnnét tör 
tént, Воду а’ legszámosabb, részint hasznos, részint fo 
nák találmányok bocsa'ttatnának közre. De a’ ha’ńy módjai 
kigondoltatnak a’ mu”leges látakészi'te'snek, mìndannyan három f6 nemre hozathatnak viásza. _ Az elsö és leg- А régibb látaképlet’ módja а’ szivárvzínymetszés (coretomia 
iridotomia), mellynek létalapja a' szivärványhärtya' he metszésében áll. A’ ma'sodik la'take’szl'tés’ neme 8217111’ 
уёпусвопйййвпаК(согес1от1а, iridectomia) neveztetik, melly akkìnt intéztetik , hogy а’ szivárva'nyhärtyäból egy darab kiva'gassék. A’ harmadik mód végre 5211111‘ 
vänyoldásnak (coredialysis, iridodialysis) mondatik, és а’ szivárványhártyának sugärkötötölî elváloszta'sa'ban a’ll. 
Ilosszli és föles'leg lenne ezen ln'take'plet’ minden módjait шлюх-1161125 leirni; azért azoknak csak föbb módosŕta'sait 
adandjuk elö. ` 

664. §. A’ szìvárvzínymetszés több módosítäsoknak van alávetve, mellyek részìnt a’ hártya't, mellyen az eszköz bevezettetik, részìnt а’ módot illetik, mellyel a' metszés történìk. A’ szemhártyárn ne'zve, mellyen nz esz köz bevezettetik, azon különbség fordul elô, a’ tülk- majd a’ szaruha'rtyán által vitetìk va' 
tétel. A' legelsô látake’pletet а‘ tiilkha’rtyán keresztiil Che- Selden angoi 1728-ban kis egye’lú' késsel “те véghöz~ Ezen zerzöje után а’ la'take’pletnek azon kis vékony kés, mint a’ hályog’lenyoma'sa'ban, a' tülkhártya’n ve zettetik be, e's azonnal a’ szivárva'nyha'rtyän дед-езды а’ mellsö szemcsarnokba mozdítatik. ‘А’ mellsô szemcsar 
nokban az eszköz a’ belsö szemszeglet felé és úgy i gazi'tatìk, hogy e'le a’ szivárva’nyhártya felé á'lljon. Ek-> kor az eszközzel Visszahuzńlag a’ bels 
а‘ kiilsö felé. а’ szivárvzínyha'rtya vizira'nyosan bemet. szetik, úgy, hogy ezen hártyán nyilás vagyis mú'leges la'ia maradjon vìsszn. ‚ 

665. §. Ezen ml’ítevés’ módját, melly ritka já ki menetele miatt szii'ne feledékenységbe hnnyatlott, T, A 
dáms ta'masztá fel ismét, ki has-onló, keskeny lemezzel, ke'teli'í hcgygyel, 111111111 és éllel ell'rított ke'scsét haszna'l. Ezen ke'secske hátranézö éllel a’ tiilkhártya'n bebocsät tatván, a’ szìva’rványhártyán kel'esztiil a’ mellsö нет. 
esarnokba vezettetîk, és a’ belsö szemszeglet felé elöre 
mozdítatik. Azután a’ kés visszahuzatván, a’ szivn’rva’ny hártyán vizirányos metszés intéztetik. és egyszer'smind 
а’ jéglencse is minden esetben, akár ätlátszó legyen, nka'r nem, fclosztatik, és annak nem soka'ra felsziva 
tandó részecskéi az összenövés’ elfordl'tásëíra, a’seb' шё 

ö szemszeglettôl 

19 
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lei közé helyeztetnek. Hogyha a’ látacsukúlat elre'gůlt 
bajt képez, és а’ metszés шёл nem ttiveznak el egymás 
tel a’ sebszélek , шока: nz emll'tett szerzö’javallata sze 
rint n’ ke'secske’ llegyével izgatni kell, mert igy, úgy 
xnend, kevés пари!‘ mulva nyilás feg késziilni. T. Baraua 
a’ szivárványmetszést ngyan а’ tül-'iha'rtyán által , de ge 
relyképl'i nivel végezi, mellyel a’ sziva’rva’nyhzirtyát ‘e 
lôbb függöleges, azuta’n vizirányos irányzntban átmetszi, 
úgy, hogy a’ metszések egyenes szegletet képezzenek. 
Embden es Onseneert is а’ tülkhártyán bebecsátett esz 
kñzökkel teszik meg а’ szivárványmetszést; de azután a’ 
szìvairványhártyzin készñlt seb’ egyik szélét kihuzzák e's 
a’ tiìlkhártya’sebébe bezárják. Ezen módosl'tása n’ szivár 
ványmetszésnek , szivárvány' zár-metszésének (iridotoën 
cleisis) neveztetik. ' 

666. ё. A’ szivárványmetszést legelôször Heurmann 
‘те véghöz n’ szaruhártya'n keresztül, ki a’szaruhártyát 
gerelykével átszúrván, ngyanezen eszközzel a’ szivär 
ványt is átlyukasztotta, és ennek sebét aztän elég наду 
ra tzigította. Guérin а’ szarnhártya’ alsó felén nagy met 
szést k'e'szl’tett, mellyen aztán a’v’mellsô szemcsarnokba 
egy késcsét vezetett, e's n' sziva’rványhzírtya'n keresztké 
pú metszést készl'tett. Janin elóbb а’ szarnhártyät , mint 
Va’ hályeg’kivételében szekxis, fölnyitetta , azutzin a' szi 
várványhártylit a’ belsô sze'mszeglet felé ellóval függö 
leges irzinyzatban ‘Ницца, és а’ jéglencsét is tokostul e 
душ: kivette. Flajani a’ szarnhártyzín kétélů' tôt becsát be, 
’s a’ szivárványbártyán keresztes metszést intéz. Mauneir 
a' szaruha'rtya’ elegendö nagy félheld metszésén egy kis 
snjátsa’ges ellót vezet be, mellynek egyik szärát а’ szi 
Avárványhärtyán keresztül а’ hzilsń szemcsarnekba becsát 
ja, azután a’ szivárvzínyhzirtyán V képl'i metszést készz't, 
úgy , hogy а‘ V szeglete а’ szivzirvńnyhártya’közepének 
van ‘опыта. Véleme'nye szerint a'kivnetszett karély azen 
sugárképl'i resteknzil говна, mellyeket ezen hártyában 
feltesz, összetekeredik ’s összezsugerodik , és igy а’ szi 
várványhártyán lätaképlôdik. Langenleck nzen késecskét, 
mellyel Adams él, a’ szaruhártyän viszi be, és a’ szivár 
ványhártyän а" belsô szemszeglettöl a’ külsö fel‘é vizirzii 
nyos metsze'st készl't. Weller a’ szaruhártyán a’ hályog 
kés’ hegyével kézít sebet , mellyen kajmacsos tôt becsát 
be, mellyel elôbb a’ szivárva’nyhártyát függôleges irány 
zatban felhasl'tja , azut'fín a’ jéglencsét tengelye körül 
megferdr'tja , ’s a’ szivárványhártya’ sebébe vonja. Benedict 
a’szaruhártya’ sebén ke’secskét hecsát be, mellyel a’ ш 
va'rványhártyát решают, ’s a’seb' külsö или‘: a’ szaruhár. 
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tya’sebébe húzza; következöleg szivárvány чёт-тент“ 
intéz. 

' 667. §. A’ lx-itaképlet’ másedik neme, jóllehet azt né 
mellyek a’ tülkhártyún által is javallják ve'grehajlani, 
csak alig intéztetik máskép, mint a’ szaruhártya'n мы. 
A’ szivárvánvcsonkítást T. Wenzel legelsö hajtotta végre 
1780. eszt. Ö а’ szaruhártyán szokott módon félholdképi'i 
metszést készített; de midön a’ kést a’ mellsô szemcsar 
nekon a'tvezetné, annak hegyét a’ szivärványhártyán ke 
тент! szurta, 's ezt azután a' 'hätsó szemcsarnokban to 
wibb vezetvén , ismét a’ mellö csarnokba szurta aíltal. Еду 
littal teha't, midr'm a’szarnhártya'félholdmetszését inte'zte, 

y a’ szìvárványhártyän is hasonló de kisebb metszc'st ke'szí 
ген. Az ekkint пишете: része't a’ Sziva’rvänyha'rtyzinak az 
uta'n ollóval elvágta ’s igy szinte gömbölyü Ми“: képlett,` 
mellyen mindjárt a’ luilyogot is, ha velt jelen , kivette. ‚ 

668. §. Ezen inú’tétel’ neme ie kůlônbféle módosi'täso 
kat szenvedett. Sabatier elke'szl'ivén a' szaruha'rtya’ [ё] 
holdmetszését, a’ bemetszett karélyt egy segéd Ми“, Dn 
viel’ knnalával felemeltette, maga pedig azalatt а’ szivár 
ványha'rtya’ köze'p része’t fogócskiíval kivliuzta, és ollóvnl 
elvágta. Ferlenze is szinte ezen módon va'g ki a’ szivzir 
"änyhártyából egy darabot, de az újelag késziílt ln'ta'n 
egyszer’smind a’ jéglencsét is mindenkor kiveszi. Demoni-s 
a’ szaruhártyn’ felmetszése 1min a’ szivzírvzínyha’rryából 
ellóval, mellynek egyik szzírát a’ szîvárvrinyhártyzín ke 
resztl'il egész az üvcgtestbe bedöñ, két vn'gzíssal m‘efsz ki 
egy darabet n’szemteke’ felsó felében , közel а’ tíìikháv 
tyához. Arnemann a’ szivárvjinyhärtyán görbe ollóvnl 
szinte göinbölyii nyilást készít. Mulder pedig azt javali 
ja, hogy a’ szivárványhärtyän elöbb keresztes nletszés 
készítessék , azután pedig annak négy karélyai, mellyek 
а’ metszés мы képeltetfek , vágassanak el. 

669. „6. A’ szivxirvänycsonkítás’eddig emlitett módjai, 
mint azok’ vìzsgálata mutatja, csak akker eszközölhetök, 
midôh a’ szaruhärtya’állapetjanagy metszést enged készl' 
teni. De sokszer u’ száruhńrlya't annyira elfnjulva гараж’ 
taljuk, hogy hasonló nagyebb metszést lehetetlen készi're 
ni. Nevezetes мы ezen látaképleti med’ ama’ javl'tása, 
mellyet azon T.Beer tön, ki azt ett is végrehajtani tam’ 
totta’hol a’ szaruha'rtyán két vonalnyinäl nagyobb met. 
sze's nem készi’tethetik. Ezen bemerszése а’ szaruhärtyának 
‘аду közönse'ges vagy valamivel' kisebb hailyogke'ssel ké 
szi'tetik , de ńgy, hogy a’ .metszes а‘ túlkhartyáhez közzel 
essék , neliegy a’ tala'n hátramarado hegjegy az Щ la'ta’ 
egy része't eltakarja. Ezen metszésen й’: azutaín a’ kisebb ‘ 
horog lefelé fordítelt hegygyel bevezeitetik, ’s a’ szivár 
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ványhártyába, ennek kisebb körénél, beléak'asztatik, az 
után a’ horognál fogva ezen hártya a' szaruinetsze'sen ki 
hnzatik, 's annak egy része a’ szarusebne’l Daviel’ ollójá. 
val elnyiretik. Midön a’ sziviirványhártya igen morzsolé 
kony lévén, a’ horogból kiszakad 's ki nein huzathatik, 
vékony szárii csipeszszel kell a’ můtétel’ ezen részét végez 
ni. Ha {вып állátacsukiilással volna az orvosnak dolga, 
következöleg a' látai szélet némelly helyen szabadnak ta 
pasztalnií, a’ horoggal ezen szélét kell kihuznî e's elmet 
szeni a’ sziviírvänyhiírtyának; hogy hasonló esetben a' 
láta csak ta'gi'tassék. Hogyha az iíllátacsukiilásban a' ter 
inészetes Ню úgy гадать: ki, hog a’szivárványhártya’ kihnzatott része nein metszetik el, kanem a’ szarusebben 
csak fönakad, a’ innnkate'tel szivárványzáriisnak (core 
parelkysis) neveztetik. -- Hogy a’ szivárványcsonki’tás 
han ezen härtya könnyebben kihuzassék és elmetszet 
hessék , Kunstman tulajdon eszközt javall , melly egy e 
yenes ollót képez, mellyre egy elôre és hátra mozdi'tható 
orog van alkalinazva. Reisinger is hasonló ollót ajánl, 

de mellyhez ‘(вида liorog van fiiggesztve. f 
670. 5. `Gibson а’ sziva'rviínycsonki'tást iígy viszi 

vé he,'liogy megtévén a’ szaruhärtya' elegeudö nagy met 
szesét, fölülröl a’ 'szemteke're nyoiniíst teszen , melly 
nyoinás által mu"leges sziviírványiszam hozatik elö , ’s a’ 
kinyoinatott részt azután ollóval выйдя. De ezen bänás 
módot a’ jéglencse’könnyen történhetŕi helyböl inozdi'tása 
és az üvegtest’ kiiszainlása miatt nein lehet ajiínlani. Nein 
sokat kiilönbözik ezenv liitaképleti módtól T. Walther’ inri 
leges látakészi'tése. О is elôbb szarumetszést ke’szi't, de‘ 
azntán nein kiilöl ватт! nyoiniíst a’ szeintekére, hanem 
elvárja, mig a’ szivárviínyhártya a’ kifolyó vìznedvvel 
egyi'itt a’ szaruhártya’ sehébe önkint nein hajtatik. Ekkor 
ezt vékony csipeszs'zel felfogván , egy jńkora klip’ képére 
kihuzza , azután egyenes ollńval a' kúpot elva'gia. 

671. 5. A’ sziviírviínyoldäst vagyis a’ látakészi'tés’ 
harmadik nemét, folyó századnak kezdetével Schmidt Adam 
és Scarpa szinte egyszerre Моим": fel az orvosigyakorko 
das’ mezejé‘re. Scarpa ezen „мы: a’ tiilkhártyan keresz 
tiil görbe hályogtôvel intézé: ezen eszközt t. i., valamint 
a'hályog’ lenyomiísánál szokás, а’ tiilkhärtyán a’ szem’ 
hátsó csarnokába beszurta, 's ott a’ sziviírványhárt’i ine 
gett, ennek egész snga'rszéléig vezette. Ilt azutän az esz 
köz’ hegyét a’ szi'várványhártyán’ átsznrvän a’ inellsö сын’ 
nokba, azt fölíilröl lefelé és a’ belsö szemszeglettöl a’ 
külsô felé mozdi'tií, ’s igy a’ szìvárványha’rtyának szinte 
egy harmadät a' sugiirkötötôl elválasztá. Schmidt eleinte 
а‘ szarulia’rtyán intézte ezen mi'ítételt.’ A’ szarnhártyán t. i. 
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elöbb metszést készítvén, ’s ennek sebén aztán cslpeszt 
bocszítván bc, еще! а’ szivárvänyhärtyát а’ sugárkötötöl 
elszakasztá. De késôbben Schmidt is Scarpa’ módja sze 
rìnt a" tülkhärtyán bevezetett tôvel a’ szivárványhártyát 
а’ sugártesttŕll elválasztani , ’s egyszersmind a’jéglencsét 
is, 1111111- homál os, akár átlátszéko'ny vala, lenyomni 
‘аду hätramozdltani szokta. _ 

672. §. Himly is n' tülkbártyän, de úgy intézte ezen 
ml'ite'telt, llogy' а‘ 161 а’ 11111560511100111161 minlegy azon 
а’ helyen, hol a’ természetes la’ta lenni szokott, а’ mell 
-sö szemcsnrnokbu vezetné; innét а’ tôt, elöbb azt egyke 
vessé a’ belsö szemszeglet felé mozdi'tván , а’ szivárvány 
hrírtyánismét а’ hátsó csarnokba szurnä, l’s azután а’ szi 
várványhárty'ńt a’ belsö szemszeglé'tnél а’ sugárkötötöl el 
választaná. Воду pedig а’ >sziv.'árvänyoldás’ mú'tétele által 
а’ külsö szemszegletnél is ke'szítethetnék ml'ileges lzíta, 
az cmll'tett азы-16 olly görbeséggel ellátott eszközt csi 
náltatott, hogy az az 011" gyökerénél a’ belsö szemszeglet 
ben is alkalmaztathatnék. Donegana tulajdon kaszaképl'í 
tövel, Scarpa’ módjára a’ tülkhártya'n választá el a’ szi 
va'rványba'rtyát a’ sugárkötötôl; de egyszer’sminnd ezen 
hzírtya’t körétöl egész középpontjáig be is metszé. O tehát 
a’ szivárványmetszést, а’ szivárványoldással egybekapcsol 
vzín , szivzírva'ny-old-metszést (iridotomedialysis) intézett. 

673. §. A’ szivárványoldzíst a’ tíilkhártyän keresztül, 
de tulajdon módosi’tásokkal némelly újabb sz'eme’szek is 
ajaínlja'k. De snkkal nagyobb töke'leteségre hozatott ezen 
mú'tétel a’ szaruha'rtyán által , melly, minekutána 
Schmidttôl, ki ezen mód feltalálója volt, elhagyatott v0l~. 
ml, úgy lätszik, legelsô Beer "011, ki által ismét 11111111 
Ьа liozatott. Ezen szemész t. i. 11’ szaruha'rtyán egy görbe 
tôt bebocsa'ta, ’s ezt-a’ mellsô szemesarnokban a’ belsö 
szemszeglet felé igazl’tií. Ez meglévén , a’ 161 valami fél 
vonalnyira a’ szaruhártyától , a’ szivárványhártyába bea 
kasztván , ’s azt ismételt izben elôre és hátra egészen nz 
üvegtestbe mozdítva’n, a’ виды-11616061 nyila'st készx'tett. 
Bonzel a’szaruhártyät, mintSchmidt cselekedett, felmet 
.Szette , de a' Seben lim-got vìtt be, és evvel választotta el 
a' sziva'rványhártyát a’ sugárkötötöl. Langenbeck a’ паш 
hártya’n hályogke'ssel ln‘ìniegy ha'rom vonalnyira azon 
helytöl, hol a’ szivárva'nyhártya oldása sziikséges, füg 
gôleges irányzatban elég hosszú metszést készl'tett, azu 
tän а’ szarumetszésen horgocskát vezetett be , mellyel 
a' zivárványbártyát nem csak a’ sugárkötôtöl el 
oldta , de a’ sehen is kihuzta ’s ebbe Ueza'rta. Ezen mun 
katélel, melly а’ szivaírványhártya’ elva'lasztásäban lill» 
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’s mellyet némellyek a’ tíilkhártyán is ajánlának, szivär 
rainy - zár - oldásnak neveztetik. 

674. §. Midön a’ sziva'rványeldásban, az (Динамит: 
szivárványhártya' re'sze а’ sza-ruhärtyán kihuzatik , azt 
nem csak bezárni, de elmetszeni is lehet. Igy -intéztetik 
uz úgy nevezett szivárvány-zár-csenki’tás (ìridectemedìa 
lysis) , mellyet me is Assalini шёл legtöb'b orvesok a’ szi 
várvány-zlír-eidásnál (iridoê'ncleisis) jebban szeretnek. 
Mert hol a' szivárványhártya’ egy része bezáratìk , ez а’ 
szem’ erömlives „даты hozván elô, a’ következö vissza 
hatást növeli. Azonkivül а’ szivárva'nyhárty-a’ bezlírt része, 
ha а‘ szaruhártya' sebe valamivel nagyobb , könnyen vissza 
csúszik, és а’ sugárkötôvel nagyebbre'szt ismét összenö. 
Ezen szivárvány-zzir-esenkítäs’véghezvitelére a’ gerelyké 
pr‘i kést, egyes herget és a’Dáviel’ ellójn't használjuk. A’ 
gerelyképü késsel а‘ Szem’egyik vagy nnísik szegleténél 
fn' szaruhártyán egy, ke'tvenalt meghaladó hesszaságú be» 
„metsze's készítetik. Ezen a’ nyila'sen a’ hereg, lefelé for 
dl'tett bcgygyel , egész a’ szivárványhártya’ suga'rsze'léig bee 
vitetik, ’s itt ezen hártyába beakasztatik. Az Еду megfo 

ott része a' szivárványhártyänak a’ sugárkötötöl elvá ëasztmik, a’ s-zaruhártya’ sebén kihnzatik, ’s a’ Daviel’ 
pllójával elvágatik. ' 

675. §. Hegy a’ szivárványeldzi-sban, akár ezen här 
¿tya’ bezárásával ,` akár elmetsze’sével intéztessék , a’ szivár 
ványhártya _könnyen és ügyesen mind elválasztassék , mind 
kihuzathassék, különbféle иены; különbféle eszközöket 
hoztak közre, (le mellyek ezen haszenra szinte kivélel 
nélkül alábbvalók az egyes herognál. Illyen a’Reisinger’ 
,eszköze , melly иду Van készl'tve, mint a’ csipesz , de mind 
а’ két szár’ végén hergecska találtatik, melly két hergek, 
ha a’ szárak összenyematnak, egygyé válteztatlmtnak‘. E 
¿zen eszköz összenyomett szärakkal ’s uláferdított hegyek. 
kel vitetik be n’ s_zarnliártya’ metszésén, ’s igy vezettetik 
egész a’ szivárványhärtya’sugárszéléîg: hová ha elért az 
eszköz, egy körnegyedben úgy ferdx'tatik , hogy a' horgek’ 
Viiegye а’ .szivárványha'rtyära nézzenek. Ekker a' száraktól 
p.' nyemás eltáveztatik , hogy а’ hergok egymástól „пат 
ván, mindketten szemlél'tethessenek', és ezek` a’ szivzir. 
vzinyhártyába beakasztatnak. Ez meglévén, az eszköz' 
szárai ismét összenyematnak, ’s a’ szaruseben ismét ald 
{тайме hegyekkel az eleldett szivárawinyhártya’részével- 
kihuzatik. Más illyen, hasenló czélra szelgáló eszköz , a’ 
Langenbeck' szivárványmetszóje (cereoncien Langenbecki. 
i). Ez fi‘n‘em 1101-оды! fill, melly aranycsöbe úgy be van feg 
alva, begy az eszköz’ hegye ezen csövel eltekartasséke 

'. ieekufäna-.ezßn ещё; а’ Szsrrmemésen ‘юг/защит, 
\ 
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va' herog elöre nyematván , a’ szivárviinyrhärtyába belea 
kasztatik. Ekkor bizonyos nyomásra a' horog ismét а’ csö 
be rejtezik, és ezen állapetban .kihuzntik. Ezen eszköz 
tehát a’ kihiizás alatt sehol sem nkadbat meg. 

676. §. A’ szivárványoldás’ intézésére T. Graefe is 
saját eszközt talált fel, melly hasenlólag szivárványmet 
szönek neveztetik, Ez eleinte egyes horget.feglalt maga' 
ban, melly egy visszahúzható ércz vesszôvel иду е1 vala 
látva, 110 y n’ horeg az erves'tetszése szerint majd leme 
zl'telem'tet elett, majd annak hegye elrejtetlwatett.4 Maga 
a' szerzö azután azon javi’tást (ещё а’ szivárványmetszön, 
hogy kettös berogból a'llana, melly horgok’ hegyei, mi 
dön az érczvesszövel eltakartatnak , egyé vonulnak össze; 
lemezi'tleni'tetrén pedig egymástól ismét eltávoznak. Schla 
gintweit а’ Graefe’egys'ßel‘ü sziviírva'nymetszöjét 11166051 
t‘fi, 's eszközét szìvárványhorognak (iriankistron) nevezé, 
Ezen eszközök úgy alkalmaztatnak, hogy midôn a’ mell 
4s6 szemcsarnokba ‘тетей ‚ а’ borgok’ hegyei eltakart'as 
sanak, es a’ szivárványhärtyát elöbb meg ne sérthessék, 
lnintlemezi'telenl'tettek. Minekutäna pedig a’ szivárvány 
hzirtya a’ horoggal megfogatott, és az eszköz kihuzatik, 
a' hergok' hegyeit ismét el kell rejteni, ne hogy valahel 
megukadjanak. Drendi csipeszt ajánl, mellynek egyik 
sza’ra hegyes e's rövidebb, а’ 111118111 tempa, hesszabb es az 
elöbbit eltnkarja. Bovezeltetve'n a’ zarnhártya’ sebe'n ezen 
eszköz, azennal széteresztetik, ’s a’ hegyes szár а’ szi 
várványhártyän keresztül szuratik, a’ tempa pedig a' 11е 
gyessel összenyematik, ’s igy a1. eszköz а’ közbenlévö 
szivárványhártyával egyiitt kihuzatik. --- Hegy a’ 5211111 
metszes’ elôrebecsátzísa nélkül а‘ szivárvzinyhártya mind 
а’ szaru- , mind a’ tiilklia'rtya'n kihuznthassék, Embden 
tulajden eszközt laláit fel, mellyet heregtönek (rapliiun 
kistren) nevez. Ezen eszközben egy hereg úgy van alkal 
mnzva egy hályogtöhez, hogy annak hegyét tetszés sze 
rint lemezítlenítni ‘аду eltakarni leliessen. 

677. §. Eddig leirt látakészl’tés’módjain kívül, lmely 
lyek mind avve'gett és iigy ìntéztetnek, hogy a’ féllyßll' 
garak a’ szaruha’rtyán a'ltal az új látaira jöhessenek: mtëg 
n’ tülkhártyän által intézendö látaképletröl szükse'g ein 
lékezniink. Eze‘ii látakészl'tés’ módját, melly azon esetek 
ben javalltatnék leginkább, midön az egész szaruhártyát 
hema’ly borítja, vagy ezen hártya egészen el v_an emészt 
же, T. Antenrieth az állateken intézett tapasztalmányek 
után .aja'nlá. Munkatétele következö: a’ tiilkköthártya a' 
külsö szemszeglelben Vegy kevéssé ha'vtrahúza‘tik, azután 
a’ tülkha'rtya késcsével , nem ymessze a’ szarnba’rtyzítól , 
fúggölegeien hemetâzcxik; mi nleglévón , а’ tjilk- ¿B_az 
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alatt fekrö hártyákiiói egy liáromszegletes rész olló’ sege 
deimével kivägatik; a’ iizitravont kötiia'rtya pedig ennek 
utána ismét elöre huzatik. Ezen inútéteit, mellyet Ей"; 
csonki'täsnak (sleroticectoinia) neveznek, iiia'sok ntán ina 
gain is élö emberen intézém; de la’ Именем! soha sein 
lön szerenesés; тег: a’ tulkhártya’ nyiiäsa't inindeni'itt. se 
tét hegjegy pótoija vissza. Ugyanezt kell tartani а’ szaru 
csonki'tásról is (keratectoinia), mellyel a' szaruha'rtya’ sza 
ruiiáiyogos vagy liegjegyes része, annak közepébôi ke-, 
rek inetszés áital kivágatik, ?s mellyet Mösner bocsiitott 
közre. Mindezen mi'ite'teiek nein egyebek ja'mbor ohajtii 
sokniíl, ama' lieisinger :íltal ajiiniott szaruke'plettel egyi‘itt, 
melly által az .'íiiatokból vett szaruhiírtya az ember’ sze 
inére szárniaztatik ät. ’ 

678. 5. Mi a’ kiilönhféle látake'szi'tési inódok’ javal 
latait illeti, e’ töinérdek böse'gben iegaikalinasb Válasz 
tást tenui, igen nehe'z dolog. Azonban kétséget nem szen 
ved, hogy az orvosok’tîgô verseny-törekede'se a’ látake' 
szi'tés’ inódja körül sokakat feihozott ’s ajzínlott, mellyek ‘ 
legkisebb gyakorlati haszonnal sein birnak. Mit az e'sz 
és tapasztalás ezen igen fontes doiogbnn javali, hacsak 
inindenekben nein csaiódunk , a’ következökben fogiaita- _ 
tik. A’ sziviírviinyinetszés azon liítacsnkúlás’eseteiben ja 
vailtatik, ineiiyekben a’ szaruiiártya tökéletesen ép a'lia 
potban vagyon, a’ meiisô szemcsarnok sem hibfis, e's a' 
je'glencse vagy homáiyos, vagy hiányozik. Hol ezen fei 
tételek a' szivárványinetszést kivánja'k , aikaimas lesz ezt 
Adams' módja szerint a’ tûlkiiártyán által eszközieni , ha 
a' jéglencse homáiyos ; ha pedig a’ jéglencse hibiízìk , a’ 
szivárványmetszést a' szarnhártyán áltai Mannoir’ vagy 
Langenbeck’ .inódja szerint lehet végrehajtaiii. 

679. 5. A’ szivárviínycsonki'tás minden valósägoii és 
állätacsnkiiláshan javalltatik,'inellyinellett a’ jégiencse 
törvényszeres átiátszékonysággal birgfkivált lia a’ szli 
várványhártya’ egy része а’ szaruhártyiíval összenött. En 
pedig iigy látszik, hogy niidôn a’inelisöszeincsarnok’ na 
gyobb része ép iiliapotban vagyon, ezen ini'itételre a' 
Walther' módja legaikaiinasabb. Hol elienben а’ melisö 
csarnok' nagyobb része hiänyozik, e's inegte'vén a’ szaru 
inetszést , a’ sziviírva'nyhártya önkint ki nein jô, (най 
csosb lesz Beer szerint a’szivárványiiártyiít horoggal vagy 

Acsipeszszei kihuzni. Ha a’ szaruhártya kůlônbfeie helye 
ken átlátszó, és a’ liitaképie'st a’ beisö -szemszeglet felé 
nem ellenzi, mindenkor itt kell мы nyitni; inert illy 
inóddal a' láttehetség nagyobb inezôt nyerend. De ha a' 
szaruhártya’ ällapotja nein enged iielyvńlasztást, ott kell 
iniîieges Мн‘: készi'teni , iiol a’ szaruiiiírtya átliítszékony 
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salga engedi; arra a-zonban mindig vigyzízvzín, hogy a’ 
szivárványhártyából tetemes darab vágassék'ki, ’s igy 
ele'g nagy‘la'ta készi'tessék. 

680. §- Sziva'rványolda'st minden látacsuklílás kl'ván, 
mellyben à’ szarnhártya 68 elöcsarnok’ nagyobb része 
e'p állnpotban vag'yon, és a’ je'glencse vagy hiányozik , 
vagy fel lehettenni, hogy átla'tszékonysa’ggal bír. Söt ‘ 
meg azon esetekben is méltán lehet ajänlani ezelì\m1'ité- . 

.telt, 1011160 a’ jéglencse homályos a’llapotban vagyoit , és 
‚ a’ hátsó csarnokban kiizzadtnyirk foglaltatik , _csak a’ szi 
vár'ványhärtya’ nagyobbik köre rendszeres alkatot és szint 
mutasson. De az egyszerü szivárva'nyoldás mégis nem i 
gér igen jó kimenetelt, azért a’ sziva'rvänyhártya’ elvá 
'lasztott részét mindenkor vagy berekeszteni , "аду (mi 
még jobb) elmetszeni tanácsos. Ezen szii-'áijväny-zár-oldás 
pedig az egyes hoi-og’ segedelmével , és, mint föntebb 
(674. §.) emlitök, legalkalmasabban «156216111:- Ezen 
im'ítétel által nagy ml'íleges láta szokott készl’tet’ni. De 
’hogy ismét igen nagy ne legyen ‚ ’s а’ beteg aztán fény 
iszonyban ne szenvedjen , a' szaruhärtya’metszését min 
dig ezen hzírtya’ 82616161 egynehány vonalnyi távolságban 
.sziikséges készíteni. 

681. §. A’ miileges látakészl'tés után a’ kötözés azon 
módon intéztetik, mint a’ha'lyog’ kivétele utän. Az 6161 
kormn'nyt is ugyanazon szabn'lyok 8261101 1‹е11 611016201. 
—- А’ láta’ke'pletére különbféla bajo-k szoktak tolnlni, 
mellyek gyakran a’ mütétel' kimenetelét hiiivá teszìk. 
Gyakran megtörténik, hogy а’ vér, melly minden 06106 
ben ezen můtételnek, de leginkább a’ szivárványoldás 
ban, a' szemcsarnokba kiömlik, tök‘életlenül szivassék 
fel, és igy az új ln'tának semmi sikere nincs. De még 
gyakrabban megesik , hogy a’ ml'itételt nagyobb gyuladás 
követi'; mgx't a’ szem azon elörejárt betegségek által , 
mellyek a’ látakészítést szükségessé tették, közönsége 
sen gyuladásra hajlóbbá lön, elannyira , hogy illy tete 
mes sértést sulyos vìsszahatiís nélkül nem szenvedhct. 
Azonban ezen gynladn's ritkán emelkedik olly n'agy he 
vességre, hogy genyedésbe végzödne'k; hanem inkább 
legtöbb esetekben alattomos és lappangó szokott lenni, 
68 nyirk-kiizzadással végzödik, 'melly a’ láta’ nyilását el 
za'rja. Ezen gyulada’s annál inkább ezen szerencse'tlen 
végzödésnek indúl , hogy legtöbb egymik , kiknél 111616 
_ges látakészi'tés ̀ sziìksége.` , valamelly egyetemes kórszúny 
ban szenvednek. 
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Szempuhaság. 
(Synchisis). 

682. §. Szempuhasa’gnak azen szemhibät шлемы: 
melly az üvegtest’ kelletinél higabb összeällásán alapezik. 
De azenfölül, hogy ezen nedv, feliérnyés összeálla’sa't el 
vesztvén, vízképl'í hig felyóvá váltezik., még átlátszé 
kenyságából is kivetkezik ezen betegségben, és barna 
szint szekett ölteni. Kórjeleit ezen nyavalyának a’szem 
teke’ tetemes petyhiidtségéhen, a’látn’ nevezetes szükülé 
sében és a’ lättehetség’ nagy csüggedésében vagy tökéle 
tes vesztében kell keresni. Midön a’ láta's nem enyészett 
el egészen, a’ beteg messzelzítäsban szenved. A’ szivár 
ványllártya'színe'nek va'ltezett a'llapetja és a’ l'fita’ szegle 
tes alaka gyakran elôrejárt gyuludásra mutatnak. A’ szi 
várványhärtya igen resten vagy épen nem mezeg kiterje 
dôleg, vagy összehuzódólug; csak elöre és hátrafele' mn 
и‘! némi'habképli mezgásekat, ha а’ szemteke forgattatik, 
vagy az ujjakkal enybéleg dörzsöltetik. Ha а‘ szempu 
hasn'g hosszadslmas tartású, a’ jéglencse megliemályose~ 
dik, а’ tülkhártyn minden fäjzis nélkül redökbe ’s rán 
czekba szedödik, ’s végre a’szemteke elalszik, a’ nélkíil 
még'rs , hogy ezen szemserv a’ legnagyebb fekra emel 
keduék. 

683. 5. Okait ezen szemhibának мёд nem eléggé 
esmérjiik ; mert nélm tökéletesen ép egymikben támad, 
a’ nélkül, hogy annak legkisebb от“ is adhatnók. A 
zonban úgy tanítja a’ tapasztalás , hogy ezen betegség 
gyakran a’ bujasenyves szivárvzinylebnak utóbajät képe 
zi. De ollyan bujasenyves egymikben is kifejlik а‘ szem 
„назад, kik seha szivárványlebban nem szenvedtek; 
mit hasenló környülmények közt {вып inkább a’ higany 
nyali visszaélésnek, mint a’ bujakórnnk kell tulajdom'ta 
ni. Mert a’ higany, kivált a’ sósavas lligacs, _hates erö 
vel bir nz életnn'íves nnyag feleldezfíszira, és a’ nedvek’ 
összezillzisa’ lligl'tásáru: innét ligy látszik , hogy fonzikul 
llasznállatván, az üvegnedv feleldezását hezhatja е16. 

v684. §. A’ tökéletesen kifejlett szempnhaság legszo 
merúbb jóslatet enged ; mert a' baj semmikép nem дуб 
gyítható, és a’ Щит örökre elenye'szteti. А’ _látás’vesz 
tének от“ részint az íivegnedv’ megllomályesedásában, 
részint annak kisebb összeállásában kell kcresni; I_nert 
ennek az а‘ következelme, hegy az üvegtestcn kiteriilt 
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Mogrecze megráncsesedik, 's azért а‘ külnírgyak'képei 
nem festetnek le rajta kellöleg. A’ la't ís’nagyebb csiigge 
dése't még annak is kell tulajdem'tani, hogy nz iivegtest , 
elvesztvén terme'szeti sürń'ségét, az a'ltala keresztülható 
fe'nysngarakat nem töri meg olly hatósan; innc't 11201836 
сиа uz idegreczén túl esik. Ugyanezen kisebb megtörése 
a’ fénysugaraknnk ekozza, hogy а’ nem egészen kifejlett 
lmjban, а’ beteg messzelátzíssal bántódik. Mig a' mesz 
szelátzís tart, addig a’ jńslat nem a’ legnagyobb mérték 
ben szemorú, mert czélirányes szerekkel a’ nyavalya’to 
lvábbi kîfejlését és tökéletes vakságba menetelét sokszor 
el lehet ferdítani. 

685. §. A’ szempuhasäg gyóg’yi'täsa , hol még ki I’ 
nem fejlett egészen‘, 's a’ beteg csak messzelátäsban 
szenved, erösl'tô ’s a' tengfolyamat felösztönlô szere 
ket kiván. Belsôkép tehát kzilmosgyökér, perni héj, ke 
seríi és léles szerek, és vaskészi'tme'nyek czélirányesan 
rendeltetnek. Azonfelül e’ kitú'zött gyógyczélnak, 1121111 
seg, hogy az életkermány is megfeleljen. Innét megki 
viintat'ik, hogy a’ beteg tiszta, mérsékesen meleg és 51111 
rnz levegôben testet gyakrabban gyakorolja , jó ’s böven 
tápläló eledelekkel, és jó berral mérsékesen e’ljen , vasas 
ferdöket használjen. 

 

u’. HATeDI'K REND. 

A" felyó és merô részek’ hibás eró’müves 
viszenyain alapuló szemnyavalyák. 

686. §. ’Valh‘hänszer akár e'p, akár beteges nedvek 
nem' saját helyökben foglaltatnak, mindannyiszer a’ me 
ltö részekkel, mellyekkel a’ helyhiba miatt érületben 
yagynak, erömů-ves viszonyokba kelnek, és sajiit nya 
>valyákat képeznek. illyen bajoknak a’ szem is alá van 
тете, e's .a'zo‘k mindenkor elóferdulnak, midön vagy а’ 
~belnedvek jutnak idegen helyekre, vagy beteges anya 
gek а" szem’azen részeiben gyíìlemlenek össze, hol а 
zok nem termôdtek. Ezen rendi ssembetegségekhez $211 
nn’tatnak: a’ szomhéjvérömleny, kötyérömleny, a’ `csar 
pokvér, csnrnol-»ztéj .és csaruñekgeny. fr 
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Szemhéjvérömleny. 
(Ecchymosis paipebrarum). 

687. 5. A’ vérnek a’ szeinhéjak' sejtszövetébe kiön 
tödése, szenihéjve'römlenynek neveztetik. A’ kiöinlött vér’ 
ki'ilönhféle mennyìsége szerint, kölönbözö nagyságú da 
ganat képlödik, melly _által a’ szeinhéjak’mozgása többé 
kevesebbé akada'iyoztatìk. A’ daganat kezdetben setét 
vörös, nem sokára pedig feketés vagy szederjes szint 
пиши. _ Ezen betegség a’ szeinhéjak’ törôdéseiböi és 
sérte'seìböi ered, de néha a’ f6 elôrésze’ , vagy a’ hoin 
loktáj’ sebesi'téseiböl is táinad, melly esetben aztán a' 
szemhéjvérömlenyl ezen részek’seheivei ‘Ш szöveinényben. 

688. 5. A' szeinhéjvérömleny’ jóslata azon esetek 
ben, inidôn a’ s omszédrészek’ sebeivel szöveniényes , 
nem igen kedvezö; inert ha a’ sebek iíliomiínyvesztéssel 
vannak párosulva , vagy rosz indulatii genyedés all be: 
nyiiiszem , vagy kiszegély következhetik. Ugyanezen 
szemhéjhibáktól lehet tartani akker is, midön a’ nagyobb 
inennyiséggel kiömiött vér miatt tetemes daganat támad, 
es a’ szi'ikse'ges orvoslás elmulasztalik; mert-hasonló ese 
tekben gyuiadás és kicsapongń genyedés szokott követ 
kezni. -— Gyógyi'ta’sa a’ szemhéjvéröinienynek eleinte e 
czetes viz , vagy Schinucker' borogatmánya, melly vìzból, 
eczetbôl, szalainia-sóbói, kénsavas hamagból és salét 
roinbói áli , vagy egyedi'il hideg viz' aikalmazata’t “уйма; 
hogy ekkint a’vér’ további kiömlésének gát ejtessék, és 
a’ következö visszahatás enylii’tessék. Midôn a’ daganat 
nein nö többé, ’s gyuladástói sein lehet töhhé tartani, 
nz összegyiilt ve'röinieg’ ‘матчами’ eiömozdi'tására, il 
latos fi'ivek’ ’s virágok’ boros ’s vizes ‘сидящий langy bo 
rogatmiinyke'pen igen kitünö foganattai haszniíltathatnak. 
Iilyenekp. o. a’ szekfi'í-, kappanörvìräg, roziniirin leve 
iek ’s több eii‘élék. Hol pedig a’ daganat olly nagy, hogy 
"мы" lehet féini , hogy resten munkálódván a’felszivás’ 
folyaina, gyuiadiís ’s ennek rosz ve'gzôdései következ 
nek, czélirányos lesz, minekeiötte az emlitett ösztönlö 
szerek használtatnak , a’ véröniieg’egy részét тесный! ál 
lai kibocsátani. 
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Kötvérömleny. 

(Ecchymoma conjunctivae). 

689. §. Ezen szemlliba a’ vérnek a’ köthártya’ sejt 
szövetébe történö kìömlését jelenti. Ezen kiöntôdés vagy 
csak egy részén tapasztaltatik а’ kötllärtyának , vagy az 
egész szemtekét eláradja. A’ betegség vörös vagy kékes 
vörös, egynehány napok mulva zöldelö, sárgás foltot 
képez. -- Ezen baj néha minden esme'rt ok nélkül tá 
mad, kiváltképen Дот közben (önkintes vérômleny), 
gyakrabban а’ hányfís , nehéz széklet, vagy sziìle's ‘Наш 
erölkôdés által hozatik elô. A’ köthártyn’ sebesíte'sei által 
is elöhozathatik ezen vérömleny, melly esetben szemlob 
bal van jobbára szöveményben. ——‚- A’ jóslat, hol hason' 
ló szövemény nein jelenkezik, mindenütt k'edvezö; mert ‚ 
а’ kiömlött чёт szinte mindig magától és minden ntóbaj 
nélkiil felszivatik. -- A’ kötvérömleny’gyógyítása mege 
gyez a’ szemhéj-vérömlenyével; csakhogy bemetszésre itlen 
soha sincs szükség; mert nem szokott а’ köthärtyában 
annyii-a összegyülni kiömlött vér , hogy tetemes daganat 
hozathatnék elô. 

Csarno'kvér. 

A (Hypoaema). 

690. 5. A’ vérnek szemcsarnokokba öntödését csar 
nokvérnek nevezzük. y Midön ezen baj kisebb fokban mn- ‘ 
tatkozik, a’ mellsö szemcsarnok’ fenekén, minden alkal 
matlanság, vagy fájás’ érzelme nélkül , kiömlött vér ta 
pasztaltatik , mollyet barna-vörös szinébôl a' viznedvtôl 
könnyen meg lehet különböztetni, ’s melly a' llítáig fel 
nem ér. Ha pedig a’ kiömlött vér nagyobb mennyiségben 
gyülemlik össze a’ szemcsarnokokba , az ege'sz elócsarnok 
annyira eltelìk vén-el, hogy sem a’ szivárvxínyha'rtyát 
sem a’ látät nem lehet megkülönböztetni. Illyenkor a’ be 
teg szemében mär nehézség’ vagy vonńdó fáîiás’ érzelméról 
panaszkodik, és megvaknl. A’ csarnukvér’ legnagyobb fo 
kában az összegyült vér a’ szaruhártya't elöre nyomja, az 
egész szemteke’te'riméje na yobblíl, a’szem kegyetlenül И] , nehezen mozdúl, ’s néäa meg is pukkan. 
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691. §. Csarnekvérre többnyire a' szem’ sértései adnak 
oket. Igy azen hályeg' mlîtételeiben , mellyek a’ tiilkhár 
tyán eszközöltetnek, gyakran ömlik ki vér a’szemcsarno 
kaiba, ha a’ sugáredények vagy a’ szölôhzirtya az esz 
közzel megse'rtetnek. A’ látakc'pletben is mindenkor, de 
leginkább mégis a’ szivárványeldásban történik hasenló 
ve'römleny. Azenkl'vül a’ szem' történetes sértései is, 
mellyekben a’ folytenosszig nincs félbeszakadva, gyak 
ran csarnokvért hoznak elô', ha a’ részek’nagy megrázó 
dzisäval vannak páresulva. —- -Melly csarnokvér а’ szem 
lebek ШИН: a’ szivärványleb mellett ferdúl е16. csak 
kórjeles bajt képez, következöleg ide nem tartezik. 

692. §. A’ csarnekvér’ kisebb Тока. millyen a’ szem' 
mrileges sértései után szekett elôferdulni , ele'g kedvezö 

.jóslatot enged, ha gyulada’s нет következik; mert a’kis 
mennyiségben kiömlött ve'r a’ természet’ ereje ‘Яга! nem 
sekára felszivatik. De ha a’ csarnokvérhez gyuladás osat 

_ lódik, ’s ez nyirk-kiizzada'snak veszi útját, mind а‘ kiiz 
zndt nyirk , mind а’ vérhegedmények által , mellyek fel 
nem szivatnak, látacsnklilás hezatik elô, Ми“: ba a’ baj 
mindjárt czéliränyesan nem erveseltatik. A’csarnokvér’ 
legnagyebb fekában pedìg, ha az оптовые elhagyatìk, 
a’ legsulyesabb szemleb tulajden értelemben kövektezik, 
melly genyedéssel az egész szemtekét megeme'szti, — De 
a’ jóslatban nemcsak a’ csarnekvér’fokát, hanem annali'. 
támada'si módját is tekintetbe kell venni; mert igen ké 
tes az elóremendás, midön a’ csarnekvér eröszakes meg 
rázáshól ered ’S minden fényérzet lliányezik , mert hasen 
ló esetekben méltán föl lehet tenni, hogy az idegek szél 
hiidò's állapetba ejtettek. 

693. §. A’ csarnekvér’ gyógyr'tásában n’ betegse'g'- fe 
ka és a’ kr’sérô gyuladás f6 tekintetet érdemelnek. На 
gyuladzis’jelei mntatkeznak, érvágás ’s más lebú'zö sze 
rek kivántatnak. Sc’it ha semmi gyuladást sem lehet is 
tapasztalni , a’ lebellenes hashajtók mégis ,_ föleg az é 
des Шут)’, javaltatnak, hogy a’ sürgetett széklet мы 
a’ szem’ felszivó edényei ellenm'l'velöleg felösztönöltesse 
nek. Hol semmi gyuladás nem jelenkezik, más belsö 
gyógyszerek is, millyen a' kappanôr, gyliszíifů ’s t. eff. 
haszonnal rçndeltetnek. Helybelileg, hel a’ ve'r nagy 
mennyise'ggel öntödvén ki, а‘ szem’hártyáit feszíti, a’ 
sbzaruhártyán metszéssel kell annak ига: nyitni, hogy ki 
iiríilhessen. Hel kisebb a’ vérönlleny, eleinte eczetes "И, 
vagy csupa hideg vi'z’ мамаша ele'gséges. -Késöbben 
illatos` frivek’ bores vagy vizes ferrázataìt szükséges а‘ 
szemre beregatni.' ‘ 

J 
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‚ Csarnektéj. 

(Hypogala). 

694. §. Midön а’ szemben téjletétel tupasztaltatik, 
a' baj csarnektéjnek neveztetik. А’ szem’ cs’arnokai ezen 
betegségben vagy valósa'ges téjjel vannak kitöltve, vagy 
csak zavares , téjképü viznedvet fog‘lalnak magokban. A’ 
jéglencse és üvegtest is hasonló téjszint öltenek , 117111111 
köthártya vérrel duzgó véredényeket mlltat, a «’fej es sze 
mek kegyetlen fa’jdalmakkal bántódnak; a’ lattebe’tsé'g 
rigy el van enyészve, 110ду10Ь1л11‘а me'g a' fénysegtes 1,5 
11111пу0211‹, jóllehet a’ beteg legalkalmatlanabb szikrala 
tiisokat panaszol. Sokszer а’ testhe'v és érverések is vál 
toznak, ’s minden sulyos lobläzra mutató kel-jelek 616 
tiinnek. —- Ezen betegség csak a' gyel‘lllelíilgyOS' és 52011 
11110 asszonyoken fordul elö , ha а’ te'j-elválasztas 1116111 
161111611 |1|9%1111Гё8, ijedség, шагу más akárxni ekbel el 
nyomntik. _ 
’ 695. §. Ezen jobbára mind a’ ke’t szemet egyszerre 

meglepö, de а‘ gyakorkodásban ritka'n elöforduló baj 
nem enged egyéb jóslatot, mint gyászesat ’s szomerút; 
mert a’ szem’ nedvei’ átlátszékonysziga't csak ritkán lehet 
tökéletesen helyreállímni. Mert jóllehet а’ vi'znedv las 
sankint rendes állapotjába vìsszatér, de közönségesen a’ 
jéglencse 65 az iivegtest homa’lyes úllapetban maradnak 
vissza 's а‘ liításnak gátet ejtenek. De még azon ritka e 
setekben is, 1101 minden szemnedvnek hemńlya szeren 
csésen eloszlik, а’ láta's alìg nyeri vissza elöbbi 115211156 
gait; minthegy többnyire a’ csarnektejet vagy mer, vagy 
la'tbe’nulat, mint utóhajok, szekták követni. 

696. §. A’ csnrnoktéj’gyógyítfísában, szem eló'tt tart 
ván a’ beteg’ egyetemes a'llapotját , kétféle javallagtnak 
kell eleget tenni , mellyeknek egyike az emlôk’elnyoma 
tett elválasztása' helyreállûása't, a' ma'sik a’ szemekbe 
letett téjnek felszivatását kivánja. Midön semnlì láz 
sem tapasztaltatik, a’ téjelvzílasztäs’ visszaállítäsára az 
emlökre eleinte lágyl'tó , azutän pedi szekfl’í- ’s bürökpo 
rokból készi'tett izgató boregatmxínyo szükse'gesek. Illa 

. 105 pzirnacskák is többször felmelegl’tve ’s az emlôkre al 
'kalmazva feganatosak; valamint ugyan e’ végre az emlök 
melegi’tett ’s-temjénynyel, rágmánynyal “аду más illyen 
gyántákkal füstölt ruhákkal is dörzsöltethetnek. A’ tej 
felszivlís’ elömozdíta'sára kappanôr’ , káfor’ , édes higany' 
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okirányos használata javailtatik. —- Midön ezen bajt lob 
Ы: ki'séri, a’ téj-elváiasztiis’ helyrea’lii'tására egyedül lá 
gyi'tó borogatinányok haszniiitassanak ; egyszer’sinind 
a' Ни‘ csiliapi'tására, kiilönbféie hevesse’gére nézve, ér 
vágiís és sóneini'i hashajtók 's ina's lobi'izö szerek ki'viin 
tatnak; és csak az utiín, inidôn a’ láza’iiapot lecsende 
‚темы, kell a’ téj’ felszivatiísát elösegi'tö szerekre ты 
inenni. 

Csarnokgen y 

(HyP0Py“m)- 

697. 5. A’ geny’ szeinbe gyi'ilemlését csarnokgeny 
nek nevezzük. Meg lehet ezen bajt esinérni a’ szariihártya' 
iegalsó részén mutatkozó sárgás‘szi’nból, de nieiiy n'sza 
rnhiirtyán belül fészkiil; inert a’ geny’ visszonsiilya ne 
liezebh le'vén a’ vi'znedvénél , ama’ mindenkor a’ csarnok’ 
fenekére szokott i'iilepedni. Midön csekély a’gen‘y’ ineny 
nyisége 's a’ МНЕ; fel -nein e'r, a’ láttehetség ninos gá 
toiva. Mennél nagyobb a’ geny’ inennyisége , annál ma 
gasabbra emelkedik az a’ szeincsarnokban, iigy, hogy 
azokat egészen is kitöltheti, ’s i’gy а’ lätát eizárván а’ 
látást is eltörli. A’ geny' inennyisége’ növekedésével a' 
szeinben mindig alkalinatlanabb nyomó érzelein fejlik ki. 
Minekelôtte egész elöcsarnok eltelnék genynyei, ennek 
föliilete mindenkor vi'zirányos, és a’ f6’ minden heiyzete 
alatt megtartja vi’zìrányosságiít. Egyébiránt a' csarnok 
geny közönségesen egy kevés fényiszonynyal , nagyobb 
könyelválasztással , a’ köt- e's tülkhártya' vörôssegével 
és a’ szemgyuladás’ többi kórjeleivel szokott járni. 

698. 5. A’ csarnokgenyt jol inegkellküiönböztetni a’ 
szaruköröinti'ii , mellyben а‘ geny nein a’ нет’ csarno 
kaiban, hanem a' szaruhártya’ leinezei között fogialtatik. 
Ennek kórkíilönzö jeie abban áli, hogy а’ szarnköröin 
ben a’ geny’ föii'iieiete nein vi'zira'nyos , hanem donborii 
's kiilönbféle boltozatokat képez , és а’ fej, helyzete vál 
toztatása után, csak igen lassan változtatja eiöbhi Наш“. 
A’ csarnokgeny, csarnokgenyre szoros éi'teieinben, és bel~ 
csarnokgenyre oszlik. Amabban a’ geny az elöcs'arnok 
han foglaltatik ; ebben pedig a’ hátsó szemcsarnokba 
gyi'ilemiett. Tova’bbá van vaiósiígos és álcsarnokgeny. 
T. Beer után akkor inondatik a’ csarnokgeny “116815503 
nak , inidön a’ geny inagokban a’ szemcsarnokokban, 
vagy iielyesebben a’ szivárványinírtyiín termödött; ál 
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csarnokgenynek рейд; akkor neveztetik , midön a’ geny 
‚маю s'zarufekélyböl szivárog а’ szem’ elôcsarnokába. 
Más szerzök рейд azt nevezik valóságos csarnokgçny 
nek, mellyben valóságos genyt foglalnak magokban a' 
szem' csarnokai; álcsarnokgenynek pedig , midôn а’ 
csarntikokban valamelly genyképx'í vagy nyix'kos nedv ` 
tartatik. A 
‚ 699. 5. A’ csarnokgeny néba a’ geny' áttétele мы 
bozatik elö, de gyakrabban súlyosabb szemgyuladások‘ 
köve,tkezelme, mellyek kiváltke'p’ a’ szivárvány- vagy 
köthártyában fészkülnek, e's eloszlásba nem “губами. 
Gyakran a’ csarnokgeny mellett a’ думаем még na.. 
gyobb fokban tart, annyira , hogy a’ gyuladós bántalom 
f6 ‘витает’: érdemel, és a’ csarnokgenyt nem másnak , 
mint kórjelnek kell tartanì. Ha pedig elenye'szve'n las 
sankint a’ lobos kórjelek, a’ genygyiilem elökelö tiine 
tet képez,¿ L,és elökelö сет-тете: kíván a' gyógyításbun 
is, a’ betegséget ezen f6 kórjeltöl méltán csarnokgeny 
nek высший nevezni. 

700. §. Jóslata ezen bajnak a’ geny’ különbféle 
mennyìsége szerint különbözik. Hol a’szem’csarnokaiban 
nem sok geny talältatik, ez 'obbadän a’la’ttehetség’min 
den kára ne'lkül felszívatik. Nehezebben oszlik szét a’ 
genygyülem , hava’láta’ felsô szélét is meghaladja; mert 
illyenkor, ha a’geny’ egy része felszívatìk is , a) látäban 
me'gis вы; max-ad vissza, melly annak csukúla’sa't okoz 
za. Midön végre az egész szemcsarnok genynyel el van 
telve, többnyire a’szaruha'rtya geny-örve'nynye' változik, 
és szarnvész fejlik ki. Ezen szomorú kimenetel legin 
kább akkor szokott beállani, midön а’ baj czéliränyosan 
nem orvosoltatott. ‚ 

701. §. А’ csarnokgeny’ gyógyl’täsa is kíilönbözik, 
а’ geny’nagyobb vagy kisebb mennyisége szerint. Midön 
a’ baj kisebb fokban mutatkozik, a’ szemekbe vagy la' 
gyító fôzetek’gôze eresztetik, vagy hasonló ‘атак cse 
pegettetnek. Ezen bzímísmód mindaddig sikeres lehet, 
mig a’ bajt tetemesb gyuladás követi. Midôn а’ csarnok 
geny már tovább tart, а’ felszi’vó edények’ felösztönlése vé 
getta’ szemekre gondosan felmelegl’tett illatos pa’rnácska’k,l 
és napjában egyszer vagy kétszer alkalmazott mákony 
festvény vagy hig-mákony ki'väntatnak. Sónemú' hashaj 
tók is elösegi'tik a’ kitú'zött gyógyczélt; mert a’ szem’ 
felszi’vó ede'nyei’tehetse'gét isme’tes székletek magasl'tani 
szokták. ._ Ha a’ szemcsarnokokban több geny tapasz 
taltatik , ezt mindenek elött a’ szaruhártya’n intézett 
metszés által ki kell bocsátani. Ezen esetben teba't leg 
ezélirányosabb а’ szarnhártya’ alsó részét ha’lyogkéssol 

20 
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bemetszeni. Azon esetekben, hol a’ szem’ csarnokai egy-' 
mással nem kiiszködnek, a’ geny pedig а‘ hátsó csarnok 
ban fészkül, Gierl’ ajäulása szerint а’ tülkhártyán lehet 
а; emmen metszést végbevinni. A’ tl'ilkha'rtyán t. i. lép 
ten a' szaruhártya’ alsó széle mellett а’ hälyogké, élé 
vel hátrafordl'tva, beszúratik, és a’genynek út nyittatik. 
A’ hátsó szemcsarnokban foglalt geny a’ metszésen nem 
szokott mind és egyszerre kifolynì; hanem, minthogy sü 
rübb összeálláslí , közönségesen csak cseppenkint és las 
san szl’várog ki. A’ kifolyús' elômozdi’tásära a' szembe 
többször napjában málva-forrázat, vagy más valami lá 
gyító fözet cseppegettetik. Hogy pedig a’ seb be neheged 
jen, annak széleit mindennap egynehzínyszor a' hályog 
kés’ liegyével egymástól enyhén el kell ta'voztatnLEkkint 
a' geny’ nagyobb гений: .kiküszöbölvén, a’ felsziväs-fo~ 
lyam’ elômozdl'ta'sära mind'lobellenes hashajtók, mind 
illatos párnácskák .és má'konyfetsvény haszonnal rendel 
tetnek. 
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I. Folyó gyógyszerek. 'I 

i.) A’ мешай’ langy 2.) A’ szemek’mosogatására, 
borogatására : vagyis szemvizek : 

Rp. Folior. malvae Rp. Aq. d. simpl. 
drachm. tres. unc. quinque. 

inf. s. q. aqu. ferv. p. lAh. Tinct. anod. simplicis 
Colat. Aceti litharg. 

librae unius. ' aa scrup. unum. 
adde M. 

Aceti litharg. 
drachm. semis. 

M. Rp. Lapidis divini 
gr. quinque. 

Rp. Aq. Goulardi solve aq. d. rosarum 
- dest. simpl. unius sox. 

aa unc. tres. adde: 
M. Trae anod. simpl. 

Aceti litharg. 
Rp. Flor. arnicae aa. scrup.' unum. 

Folior. rosmarìn. M. 
aa drachm. tres. 

inf. s. q. vini rubri ferv. p. 
‘/4h. vase cl. Rp. Merc. sub1. сои-091": 

Colat. granum semis. 
librae unius. ‚А solve aq. d. florum sambuci 

D. unc. quator. 
20* 
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adde: 

Tinct. anod. simpl. 
drachm. semis. 

Mucilag. sein. cydonior. - 
drachm. unam. 

M. 

Rp. Merc. subi. corrosivi 
gr. semis. 

solve aq. d. rosar. 
unc. quinque. 

мыса \ 
Laudani liqu. Sydenliam. 

drachm. semis. 
M. 

Rp. Snlfatis zinci 
gr. qnatoi'. 

Sacch. saturni 
gi'. decem. 

solve aq. flor.tiiiae 
une. scx. 

adde : 
Land. liq.Sydenh. 

sci-up. duos. 
M. 

3.) Ecset’ segedelmével 
alkalmazni valók: 

Rp. Lapid. caust. chirurg. 
` gr. duo. 
solve 

Aq. d. simpl. 
unc. semis. 

в.‘ .-'f ,' 

Rp. Lapid. infern. 
. ‘ gr, duo.. 

solve " _ 
Aq. d. simpl. . 

dr._sez. 
D. 

4.) A’ szeinekbe 
cseppenteni valók: 

Rp. Extracti hyosciami 
gr. -duodecinn 

solve ’ 
_Aq. d. simpl. 

dr. duabus. 
D. 

Rp. Aluminis nsti 
gr. quator. 

Extracti saturni 
grana quindecim. 

solve 
Aq. d. simpl. 

unc. uin ue. adde: q q 
Tinct. anod. simpl. 

drachm. semis. 
’M_ 

Rp. Sulfatis ciipri 
gr. quinque.' 

solve 
`Aq. rosar. 

une. sex. 

adde: 
Land. Aq. Sydenh. 

dr. semis. 
М. 

Rp. Extracti belladonnae 
gr. deeem. 

solve 
Aq. d. simplicis 

. dr. duabus. 
f D. 

Rp. Extracti chelid. maior. 
drachm. unam. 

solve 

Aq. d. simplic. 
unc. una. 

D. 

Rp. Borac. теней. 
drachm. semis. 

Extracti taraxaoì 
di'. unam. 

solve 

Aq. dest. rosar. 
unc. duabns. 

_i). 
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Rp. Salis animen. depurat. Рим Spint. lavend. ` drachm. semis. unc. unam. 
solve Aether. sulf. 

Aq. menth. pip. Tinct. anod. simpl. 
unc.una. aa scrup.unum. 

D. M. D. 

Rp. Tart. emetici Rp. Spint. serpyl. 
l gr. duo. unc. unam. 

solve Tinct. canthar. 
Aq. dest, simpl. ` _ dr. unam. 

‘ unc. una. M. D. 
adde Y 

Spirit. corn. cervi Rp. Spint. serpyl. ` 
Y scrup. unum. ' unc. unam. 

- M. D. ' ‘ — salis animen. caust. 
dr. unam. 

Rp. Aq. saphirinae M. D. ' 
unc. semis. ‚ 

—— d. simpl. Rp.- Spintarosmarin. 
unc. unam. unc. unam. 

M. D. Olei cajeput. 
dr. unam. 

M. D. 

Rp. Spint. aromat. 
5.) A’ szemmi'vfölöttì 1111e- unam. 
's halánték - tájakba от cajeput' _ I — (1. foeniculi 

kennl valok: aa scrup. duos. 
M. D. 

Rp. Spint. aromat. Rp. Phosphori 
unc. unam. gr. quater. 

Aetheris sulfur. ' solve 
dr. unam. Olei anim. Dippel. 

M. D. . d1'. tribus. 
D. _ ‚ 

11. líenöcs'ök. 

1.) A.’ Szemlnl'vfölötli Laud. puri 
és halánték - ‘факта: M_ f. “_ D. g” duodec’mï 

Rp. Ungvent. neapolit. RpfUngv. neapolit. 
unc. semis -~ juniperini 

aa drachm. tres. 
f 

M. D. 
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2.) А’ pillaszörökre Rp. Merc. praccip. albi 
‚ ’ .‚ b gr. octo. ‘аду a ьдет е А Tutiae praepar. 

aikalmazni valók: Boli rubi-ae 
`aa gr. duodecim 

Rp. Merc. praecipit. rubri ° Butyr. Саша)“ dnas. 
grama qumque- M. exaetissime. 

Butyri recent. insulsi 
dr' dm“- Rp. Merc. praecip. rubri 

M. exactissime. D. › gr. octo. 
I _ Sulfat. cupri 

Rp. Merc. praecipit. rubri gr. sex. 
Land. puri Butyr. rec. insulsi 

aa grana quatuor. Cerae flav. liquef. 
Butyri recent. insulsi aa dr. unam. 

drach. duas. M. exactissime. 
M. exactissime. 

Rp. Sulfat. zinci 
Rp. Merc. praecip. rubri gr-SGX» 

grana вех- Sal volat. cornu cerv. 
gr» octo. Tutiae praeparatae 

grana decem. 
Butyri recent. insulsi 

drachm. duas. 
M. exactissime. D. 

Fell. tauri inspiss. 
dr. semis. 

Butyr. rec. insuls. 
dr. unam. 

M. exactiss. 
l 

Rçë'Talí‘t- emeh . Rp. Sal. vol. corn. cer. 
.imp or. gr. десен‘. 

да gl‘- ччашог- Carbonat. lixiv. 
Butyr. rec. insulsi dr. semis 

i dr. duas. ‘ Ме11. despum. i 
M. exactiss. dr. tres. 

M. exactiss. 

III. Parole. 

1.) Nyällal vegyl’tve, f. p. D. tales doses 
а’ szemívfölötti‘ ’s qlvmmor’ 

haltinték-täjba Rp. Laudani puri 
Calom. 

l >aa gr. unum. 
M. f. pulv. Dent. tales dos 

q'uatour. 

kenni valók: 

Rp'. Laud. puri 
gr. unum. 
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2.) Illatos párnácskákra Rp- Во“ ruhr. 
szolga'lók: 

Rp. Pulv. flor. sambuc. 
,- — chamomill. у 

Farinae fab. 
aa dr. sex. 

M. 

Rp. Pulv. flor. arnicae 
-- herb. menth. pip. 
—- folior. rosmar. 

M. 
aa dr. sex. 

Aloës soccotr. 

3.) A’ szemre 
alkalmazni valók . 

Rp. Boli alb. 
Cremor. tart. 
Tutiae praep. 
Sacch. albi 

aa dr. unam. 
M. f. pulv. subtiliss. 

aa dr. semis. 
Lapid. cancror. ‚ 

dr. dnas. 
M. f. pulv. subtiliss. 

Rp. Borac. venet. 
l dr. semis. 

Limat. stanni alcoli. 

gr. quindecim. 
Sacch. albi 

dr. duas. 
M. f. pulv. subtiliss. 

Rp. Salis communis 
dr. semis. 

Aluminis 
gr. duodecim. 

Conch. praepar. 
dr. tres. 

f’ M. f. pulv. subtiliss. 



SZEMNYAVALYÁKRÓL 
51616 munkák. 

b_ç. 

Grapheus Benvenutus , ars probata‘de oculorum añ‘ectionibus‘. 
‘Гены. 1497. 

lGrassus Benvenutus de oculis, eol'umque aegritudinìbus et curis. 
Venet. 1500. ‹ \ 

Bonaciolus Ludovicus, de natura oculerum. Argentor. 1529. ` 
Jaques Guillemcau, traité des maladies de l’ oeil, qui sont en 

nombre de cent treize, aux quelles il est sujet, ctc. 
Paris 1585. 

Vopisc. Fortunat. Plempii Ophthalmographia. Amst. 1632. 
Georg. Bartisch, Ophthalmoduleia, oder Augendienst. Nürnb. n. 

Sulzb. 1686. ‘ 
Ant. Maitre Jean , traité de malad. de l' oeil. Paris 1705. 
Read diseases of the eyes. Lond. 1706. 
Kennedy , Ophthalmographia. Lond. 1713. 
C. de St. Yves, traité des malad. des yeux. Рай: 1722. 
Herm. Boerhaave praelection. publicae de morbis oculerum. Goet 
_ _ ting. 1746. 

Ernst. Ant. Nicolai, Abhandlung von den Krankheiten des Ge 
sichtes. Berl. 1754. 

‘ Jo. Taylor , descriptio omnium morborum-visus humani.Y Venct. 
1757. ` _ 

Guérin, traité sur les maladies des yeux. Lyon 1769. 
Deshais Gendron ‚(тайге des maladies des yeux. Paris 1770. 
Jean Janin, mémoires et observations sur l' oeil. Lyon et Paris. 
Rowley, treatise on principal diseases of the eyes. Lond. 1773. 
Jos. Jac. Plenk , doctrina de morbisoculorum. Viennae 1777. 
Troja, lezioni intorno alle malattie degli occhi. Neapoli 1780. 
Chandler, treatise on the diseases of the eye. Lond. 1780. 
Pellier de Quengsy, recueil de memoir. et d’ observ. sur les 

`-maladies, qui attaquent l’ oeil. Montpellier 1783. 
C. G. Theodor. Kertum , mediz. chirurg. Handbuch der Augen 

kraukheiten. 2 Bde. Lemgo 1791 -- 1793. ‘ 
Ettmüller , von den Krankheiten der Augen und der Augenglieder. 

_ Leipzig 1799. Y ` — 
A. Arnemann, System d. chirurgie, zweiter Theil. Götting. 1801. 
A. G. Richter, Anfangsgriinde der Wundarzneykunst. Dritt. Bd. 

Göning. 1804. 
Ware, chirlllrg.5 observations , relative to the eye. 2 vol. Lond. ‘ 80 . 

Desmonceaux, traité des maladies des vyeux et des oreilles. 21'01. 
second. edition. Paris 1806. ' ' 

Joan. Peter-ka, dissertatio‘ де morbis oculor. Pestini 1805. 
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C. Himly u. Ad. Schmidt, ophthalmelogisohe Bibliothek. 3 Bde. 
‚ Jena 1803 — 1805. ’ 

G. J. Beer, Lehre v. d. Augenkrankheiten. 2Bde. Wien 1813 — 
1817. 

Ant. Scarpa, Sagio di osservazioni e d’ esperienze sulle principa 
li malattie degli осей. 2 tom. ediz. quinta. Pavia 1816. 
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mii» e's egyéb a' munka’ folyamatw alatt е16 
forduló НИМ“ szavak’ betiîremlcsv 

átteki 

A. 

Ä ninos szalamiale'l ‚ 

Adag, dosis. 
Agg - kiszege'ly , ectropium seni 

le. 

Aggkò‘r, arcus senilis. 
Agylob , encephalitis. 
Agytorulat , congestio versus 

encephalon. 
Alaklat , conformatio. 
Alk-at , structura. 
Alkotmány , constitutie. 
Alkolma'nyoa :zò‘veme'ny , com 

plicatio constitutionalis. 
Allomúny , substantia. 
Alma, melon. 
Alomhiány , agrypnia. 
‚410111161- , sopor. 
Àlpillarziirò'k, pseudocilia. 
Alvi: , clysma. 
Афиша! , substratum. 
Amu'na гудит, gummi ammoni 

acum. 

Ängyalgyù'ke’r , radix angelicae. 
ns'zrkapar , foeniculum. 

spiritlis 
salis ammoniaei anisatus. 

ntete. 

Ärongo', profusus; p.o. árongo' 
gsnyede's , suppuratio profu 
sa. 

Arány. proportie. 
Aránylag, proportionatim. 
Aranyszínu‘ dárllanyos ke'nkâ , 

(папу/её’: , sulfur auratum 
antimonii. 

Arczcsont, os zygomaticum. 
‚Дня/2214: , prosopalgia. 
Arpa, chalazion sensu lato (sen 

su stricto: kdúrpa). 
‘(трепет , hordeolum. 
Asványsnmk, acida mineralia. 
Awányso'k , salia lnineralia. 
Aszko'r . tabes. 

B. 

Balhafzímag, semina psyllii. 
Baldzsallátás, visus luscus. 
Bamìzsaluíg , luscitas. 
Beczâr száras hályog, cataracta 

arida siliquata. 
Bchegedc's , cicatrisatio. 

к 
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Bele'nrlek , hyoscyamus. 
Belc'adekvonat. cxtractum hyo 

scyamì. 
Belerìi, intensitas , vis intensi 

va. ‚ 

Belfc’regellezzes szerek ,` remedie 
enthelminthica. 

Belfe'rgek , enthelmintha. 
Belle-rj, intensitas. 
Bcmetc’le's , scarificatio. 
Bcrze'czeró', vis electrica. 
Berzc'czesu'g , electricitas. 
Beszzgc'ly, entropium. 
Belvegyes , cacochymicus a. um. 
Bíbírcs , papula. 
Bz'òircses kiileme'ny, habitus pa 

pillaris. 
Bi'rálnt , crisis. 
Bírálatas ke'sziiletek, molimina 

I . 

critica. ‚ 

Bírsalmumagnyák , mucilago se 
minum cydenierum. 

Birsmagnylik , idem. 
Bu'dítu' не’, remedium narcoti 

cum. 

Bojtorjángyò'ke'r, 
nac. 

Belg/gu' mor, amaurosis vaga. 
Bnrkóvíra'g, cremor tartari. 
Barouyúmnegy , laurocerasus. 

radix barda 

yb'orastyárunegyvír , aqua lauro 
Cel'ilSl. 

Boroszlúnyhéj, cortex mezerei. 
Borzalom, liorri'pilatio. 

Y Bôrkeno’cr, sebum cutaneum. 
Börsze'ny , impetigo (cxanthe 

ma, Íriiteg). ` 
Bujako'r, syphilis. 
Bujasenyv, cacheria syphilitica. 
Bujasenyres szemtakár , oph 

thalnloblennorrboea syphili 
tica. 

- Bujareny-ves szz'várványloů, iri 
tis syphilitica. . 

Bujacenyces МЫ’ , blennorrhoea 
syp‘liilitica. 

Bunku', hylon , clavus. 
Buzgás , orgasmus. 
Bürù’k , cicuta. 
Büzaszat , assa foetida. 

с.‚` 

Cmp, staphyloma. 
(‘сито/с , camera. 
Clarnokgcny, hypopyum. 
саммите], hypogala. 
Csnrnokvc’r, hypeaema.’ 
Cseppalakú , formae guttantis, 

guttans. 
(‘кур/‘атм , embrocatio. 
Caeculyiíjtványok’ ‘Идеи, regio 

mastoidea. _ 
Csillagos Ízályog , cataracta stel 

lata. ' l 
Csípako'r , lippitudo. 
Cs'ípesz, volsella. 
Caantgume', tophus. 
Cnontszu, caries. 
Csorca , saburra. 
Csorva'a láz , fcbris saburralis. 
Сайтов kötlob , coniunctivitis 

rheumatica. 
Csiiggesztö szenvedc'lyelr, animi 

pathemata deprimentia. 
Csüllo', rhombus. 
Сайт-елей]: ‚ limatura ̀ stanni. 

D. 

Dagallozm' (fel саду aláfele’), 
turgescere (sursum vel de 
orsum) de saburra. 

Dárdany , antimonium. 
Dárdanyt’r, ungventum antimo 

niale. 

Dárrl’any - kc'szílmc'nyek , praepa 
rata antimonialia. 

Dárdanywj, butyrum antimo 
nu. 

Dúm'el’ kanala , cochleare Da 
vìelis. _ 

Dám'el’ тросы , spatula Davie 
lis. ' ‘ 

Da'víel’ Ollo'i, forfices Davielis. 
Derelygyù‘ke'r , radix imperato 

пас. _ 
Du’cz , ganglion. 
Dúczídegrendszer, systeme ner. 

vorum gangliesum. 
Dühò'ue'g , mania. 

' 21 
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Dühzem, exophthalmia (exoph- Единицы‘; e'letmûvek , отдана 
thalmus gu'rszem). 

Е. 

Ebve’lzmag , nux vomica. 
‘ Eczetmvan hugyag, acetas am 

moniac. 
Евгении: u'lmacs , acetas plum 

bi. 

Edc'nyes mor , amaurosis humo 
.ralis. 

Ede'nyhártyúja az idegrecze'nek, 
membrana vasculosa retìnae. 

.Édu higany, mercurius dulcis. 
Ege'nyek , aetheres. 
Egyiptomí czemgyuladál, oph 
‚ thalmia aegyptiaca. 

I_Ígve'ny , alcali. ‚ 
Egve'nyex köze'pso'k , sales medii 

alcalini. 
Egyenes szemizom, musculus re 

ctus bulbi. 
Egyenleles, aequabilis. e. ' 
Egyszerií hályog , cataracta sim 

plex. 
Egyù'ttnenvu ‘ bántalom , adfe 

clio sympathica. 
Egyiiltuülött húfyog , cataracta 

colmata. 

Elefánuzem , buphthalmus, mar 
‚ luuzem. 

Ele.: látás, oxyopia. 
Elelmů, organon. 
Elètmù‘le'g , Organismus. 
Életmiívezeti bet‘egu'g,> morbus 
‚ organicus. 

Eletmíizetzég , organisatio. 
Elettehetse'g , actio vitalis. 
Eletlrlj, turgor Vitalis. 
Elödi betegsëg ,_ morbus primiti 

чая. . ~ 

Elfíheg, synechia anterior. 
Elríjel, s_vmptoma prodromum. 
Elsóke’pletí hiba, vitium primae 

formationis. ‘ 
Enómuu hályog , cataracta pri 

_maria. 
Ehò'rendí xzcmgyuladál , 

thalmia primaria. 
oph 

secernentia. 
Elvezeto‘ szerek, remedia deri 

vantìa. 
Emelörud, emclcc, vectis. 
Eny'hiile'keny , remittens. 
Enyvec ‘арии, emplastrum glu 
‚ tinosum. 

Eptano: òqfolyálok , influxus- di 
aetetici. ‘ 

Éptanos e’letkormány, regimen 
vitae diaeteticum. 

’Érczagok, oxyda metallica. 
Erdes , asper. 
E_rdease'g, aspredo. 
Eretlen hályog, cataracta imma 

‚ tura. 
Erett húlyog, cataracta matura. 
Erhályag , cataracta choroidalis. 
Erhártya, chóroidea. ' 
Érhárlyalob , choroitis. 
Érmeczes , elasticus. 
Érmcczenëg , elasticìtas. 
Eröhz'ány , adynamia. 
Erômu‘ver óefolyáa , influxus me 

chanicus. 
Erb‘tulos ídószak, stadium hy 
‚ persthenicum. 

Enum , cirsophthalmia. 
Exzke'pi , theoreticus. 
Etetók'a‘ , lapis causticus. 
Elrend, victus. 
Etundor , anorexia. 
Etvágy, appetitus cibi. 
Ev , ichor. 
Ecu geny, pus ichorosum. 

F. 
1 

Faggyas kò'nyár , epiphora seba 
cca. — 

Faggyutüszò‘k , folliculus seba 
сена. 

Fanyar szerek , remedia adstrin 
gentia. 

Fehe'r уйдет, vitriolum album. 
Felee'rku'r, chlorosis. 
Felze'r levált higany, mercurius 

praecipitatus albus. 
Fehe'rnye’a ò'uzeállás , consisten 

tia albuminosa. 
Fehér ponto', albugo. 
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Fejet, emulsio, emnlsum. 
Felòiir, epidermis. 

_ Fele'lexztb‘ indulatok’, adfectus 
animi excitantes. _ 

Felemzmt áwányuwak , acida 
mineralia diluta. 

Рейтинг” òele'ndelcvonat , ex 
tractum hyoscyami dilutum. 

Fe'lferdo‘ , semicupium. 
Капа/‘116.9, hemicrania. 
Félfo'oznggata's , idem. 
Fe'lhályag, cataracta dimidiata. 
Fe'lholdhártga, membrana semi 

lunaris 
Fe'lhaldmetlze': , sectio semiluna 

ris. 

Fella‘o'cske , nephelium , nubecu 
la. 

Fe'lhüde's , hemiplegia. 
Fe'llátáx, visus dimidiatus, he 

miopia. 
Fe'lmor, amaurosis dimidiata. 
Реле, sphacelus (gangraena, ù' 

мёд). 
Fene's ku'rszu’ny, diathesis spha 

celosa. — 

Fényt'zzony, photophobia. 
Fealve'ny, tinctura. 
Fojto'wvas “вам, 

drargyri. 
Folyam , processus, p. о. e'let 

falyam, processus vitalis. 
Folyamal , decursus. 
Клуб hug'yau’, ammonia liquida. 
Folytonos , continuus. 
Folytonos mor, amaurosis con 

tinua. — 

Folytonouág, continuitas, con 
tinuum. 

Forge’kony mor , amaurosis ere 
thica. 

Forge'konyaág , agilitas. 
Forrázat, infusum. 
Farra' betegse'g, morbus acutus. 
Fz'iggele’k , appendix. 
Fiiggóleges , perpendicularis. 
Fiigù‘ly, condyloma. 
Fürtò': szicárvúnycaup, staphy 

loma iridis racemosum. 

nitras hy 

G. 
ь 

Gaja'k , quaiacum. 
Galváuero" , vis galvanica, gal 

ValllSIlluS. 

Ему, pus. 
Genyede'n, suppuratio. 
Genyet маты/‘даёт, ophthal 

mia purulenta. 
Genyhomály, onyx. 
Gmyke'pú nya’k, mucus purifor 

mls. 

b’eny-ìirce’ny, vortex purulen 
tus. 

Genyszem, oculus purulentus. 
Genly, lancea. 
Gerelyke , lanceola. 
Нет], miasma. 
Gindár. luxus, a, um. 
Gìndán'to' панд‘, remedia re 

laxantia. 
Gíndáruíg , laxitas. 
Go'driczconat. extractum cheli 

donii maioris. 

Go'razem , exophthalmus (exoph 
thalmia, (Пилат). 

Gů'rve'lyu belegrég , morbus scro 
phulosus. 

Gò'rvélyes szemgyuladás , oph 
thalmia scrophulosa. 

Görve'lyko'r, scrophulosis. 
Gtizkò‘r, atmosphaera. 
Gâzkò'rnye’kea le'g , aè'r atmo 

sphaericus. 
Guraz'ite'a, apoplexia. _ 
Gulaiite'sea Iciileme’ny , habitus а 

poplecticus. 
Gyakorlati, practicus. 
Gyalogfenyo‘ír , ungventum juni 

peri. 
Gya'ntu'ro: szalamialc'l , .Spiritus 

salis ammonìaci succinatus. 
Gyò'lriinke , valeriana. 
Gyöngy, perla (obscuratio cor» 

neae). ‚ 
Gyularzto' маты/ига“: , oph 

thalmia phlegmonosa. 
душ-та , massa. 
Gyüazlívirág, digitali: purpu 

rea. 

21* 
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Н. Hìgany , hydrargyrum. 
Hígany-lcészítmények , praepara 

ta mercu’rialia. ' 
Higor , hydatis. ‚ 
Himlo‘s диеты/Май‘, ophthal 

' — mia variolosa. 
Hirnò'k , praenuncius. 
Hírnò'klem', praenunciare. 
Ho'dony-futve’ny , tinctura ca 

storei. 

Ho'lyaghuzo'k , vesicantia. 
Ho’lyagos hólyag, cataracta. cy               

 

Hagymaszagú larorja , scordi 
um. - 

Hagymáz , typhus. 4 
Пилат, inclinatio, proclivitas. 
Hákogás, screatus. I 
Halánte'lr-ütc’r, arteria tempora 

lis. 

Ilályog, cataracta. _ - 
Hályogfeldaraáolás , concisio 

cataractae. stica. ‹ 
Házyoggefely, lañcea cataracta- Hólyagos orbám‘z , erysipelas 

ria. bullosum. 
Hályoghátrafordz'táe , reclinatio Homlokcsont' szemgò‘dri 113116106 

cataractae. nya, processus orbicularis 
ossis frontis. [МН/0316.‘, culter cataractarius. 

Hûmlokilüg , nervus frontalis. Hályogkz'oe'tel, extractio catara 
ctae. Homorú, concavus. 

‚ ‚ . ‚ Hályoglenyomus, depressie ca- Honor nyaealya, morbus ende 
taractac. micus. 

Hordozoja a' ragni-(yuck, vehi Hályogtö', acus cataractaria. 
culum çontagii. Hánytatu' borko‘, tartarus emeti 

cus. Horgany , zincum. 
Ha'ru'ntos типе’, sectio trans- Horganyvirág, flores zinci. 

versa. Horoglo" , raphiankistron. ‘ 
Ha'romszeglö , szu'rcsap , acus Hugyany, ammonia. 

triquetra. Hugyanyos páriízatok , effluvia 
Húrtyás hólyag , cataracta. mem- ammoniacalia. 

branacca. Hwnyorgyò'kcfr, radix ipecacuan» 
Hátpzíp , gibbus. hae. ' ' 
Has-belrérzek, viscera abdomi 

nalia. 
Has-belre'szek’ dugulásai, infar 

ctus viscerum abdominali 
unì. ‘ 

Hegedme'ny , coagulum. 
Hegesztá szerek, remedia con 

- solidantia. 
Hegiegy, cicatrix. ._ 
Heghoma'ly , obscuratio cicatrix. 
Hc/ybeli, topicus, a, um. _ 
Helybeli szüvemc’ny, complicatie 

localis. .' I 
Hélybenállo' ko'ralkotmány , oo_n 

stitutio morbosa stationar'ia. 
Helytúllo' fújdalom, dolor ŕixus. 
Helylúllo' ragály , contagium 

lixum. 

.Henny betegség , morbus re 
CCHS. . 

Hécme'ne'k, méru'klel, tempera 
tura. 

Huruto: Мг, febris catarrhalis. 
Нити: szcmhcfjmírigyloó , ble' 

pharadenitis catarrhosa. 
Hurutos диеты/Маме, ophthal 

mia catarrhosa, 
Husany , sarcoma. 
Husanyos dù’lszem, exophthal 

mia sarcomatosa. 

Huranykór, sarcosis. 

I. 

Где; , nervus. 
Idcge: küleme'ny, habitus nervo 

SUS. 

[деда mor, amaurosis nervosa. 
Мед“ szemnyavalyúk, ophthal 

monervoses. › 
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’I 

Ideglóz , febris nervosa. 
Idegiíxztò'nlâ szerek , 

nervina. 

Idegrccze, retina. 
Idegrecze’ ede'nyhártyája, mem 

brana vasculosa retinae. 
Idegrecze’fúr'e'szkëpii виде, шаг 

go serratui»` retinae. 
Illegreczelob , retinitis. 
Idom, `figura. 
Idomtalanság, deformitas. 
Idamulat , configuratie. 
Ido'kò'r, periodus. 
Idúkò'rò's mor, amaurosis perio 

dica. 

Ido‘azalc , stadium. 
Idz'ilt azemgyuladás , ophthalmia 

chronica. 
Illatas le’l, Spiritus aromaticus. 
Illatal nò've'ńy , planta aromati 

ca. 

remedia 

_ Imely, pyretrum. 
Indítmán'y , momentum. 
Imîz'lvány , motivum. 
Indule'konyaág , erethismus. 
Ipar, nisus. 
Irány , directio. 
Irá'nyzat , idem. 
Iatáp , fulcrum. 
Бит, prolapsus. 
Izgatag, irritabilis. 
Izge'kony , idem. 
Izge'konynág , irritabilîtas. 
Izam , musculus. ‚ 
Izomtehetse'g, actio muscularis. 

J.- .i 

Jalapgyò‘lce'r , radix jalapae. 
.lárzány , epidemia. 
Járványos ôetegség, morbus epi' 

demicus. ‹ 
Járványos ko'rulkatmány , con 

stitutio morbosa epidemica. 
Javallat , indicatie. 
Je'ga'rpu, grando, chalazion. 
Jegede'l , crystallisatio. ‚ ‹ ' 
Je’glencle, lens crystallina. 
Jo'llat, prognosis. 

K. ~ ’ 

Káfor, camphora. 
Káforoa nyúk , mucilago cam 

phon-aia. 
Kajmacsos Лёд/05111, acus cata 

_ ractaria unclnnata. 
Каши/11, cochlearia. 
Кати/‘11111, Spiritus cochleari 

ae. 

Kálmaa , Calamus aromaticus. 
Kancsalság , strabi'smus. 
Kanyaru's акты/111114110 , 0р11 

thalmia morbillosa. 
Kappano‘r, arnica. 
Karély, lebeny, lobus. 
Kúsa , milium. 
Kásaborogalmúny, v. pépegyve 

leg, cataplasma. 
Kásáa' daganat , atheroma. 
Kamnggyò'ke'r, radix cichorei. 
Kecskellályog, aegis, aegias. 
Ke'm'ge’ny, aether sulfuricusl» 
Ke'nma'j, hepar sulfuris. 
Ke'maras ltorgag, sulfas zinci. 
Ke'nsa'rac дадим; , sulfas cad 

rm. ‘ 

Ke'nvirág , flores sulñiris. 
Ke'rii, turunda. _ 
Kesere'dea venyige'k , stipites dul 

camarae. 

Keserfa , 'qu'assiin 
Ke'sm'lmc'nyes. csz'ga , concha 

praeparata. 
Kc'szílményes Лог-311; , tutiaprae 

parata. 
Kelltis látás, diplopia. s 
Kz'rc'legzc's, exfoliatio. , 
Kz'szrgc’ly , ectropium. 
Kz‘ua'laszlu' c'lmmívek , organa 

excernentia. 
Kívezele'k, ductus ‘шт-111011111, 
Koponyalc'kele's , trepanatio. 
Ku'ralak, forma morbì. ` 
Ku'relo'zme'ny , anamnesis. 
Ku’rgyzíjtag, fomes 11101’111ч 
шпинат, recidiva. 
Ku'rjárvány, epidemia. 
‚КМ-101" bámalom , 

symptomatìca. 
Korong, discus. 
Ko'rume'ret, ku'rlialu'rzat , dia 

gnosis. 
Ku'rpolcz , acme. 

adfectio 
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Ko’rnu’ng, diathesis. 
Китаец/о: azc'nmvac hugyag, 

carbonas ammoniac pyroole 
osus. 

Ko'úrpa, chalazion sensu stri 
cto. 

Kökem‘, scirrhus. 
Kökemn ‚пиши, exoph'thalmia 

scirrhosa. 
Kíínyár, epiphora. 
Könyhullás, stillicidium lacry 

marum. ‚ 

.Kò'zyhu'scna , caruncula lacryma 
lis. 

.Könyhu’s’ ‚идете ‚ encanthis scir 
rhosa. 

\ 

Ku’ponzlopos Лёд/03, catarccta 
pyramidalis. 

Кито: , fonticulus. 
Кит“ , specillum. 
Külekezní , manifestari. 
Kiileme'ny , habitus. 
Kù'lò'lni, exserere, e. g. 'vim. 
Как; , exanthema. 
Kìüegel маты/Май: , 

thalmia exanthematica. 
oph 

L. 

 

Kb'nymírígy, glandula lacryma 
lis. 

Kò'nymirígy’ Шума , 
glandulae lacrymalis. 

Kò‘nymirìgy’ ‘сбыте ‚ scirrhus 
glandulae lacrymalis. 

Kò'nymirígylob , dacryoadenitis. 
Kò'nypont , punctum lacrymale. 
Kò'nylîimló, saccus lacrymalis. 
.Künytömln‘lob , dacryocystitis. 
.Könytò‘mló' ae'rve, hernia sacci 

lacrymalis. 
Kb‘nytù‘mlo" sípolya , fistula sac 

ci lacrymalis. 
Kò‘nytifmlö’ lakúrja, blennor 

rhoea sacci lacrymalis. 
Kò'nytò'mló' m'zko’rja , hydrops 

sacci lacrymalis. 

hydatis 

Kârò‘sòogárfntae'ny , tinctura 
cantharidum. 

Kb'rzve'nyu «zivárcánylob , iritis 
arthritica. 

Kò‘tlzártya , coniunctiva. 
Kölloá , coniunctivitis. 
Kò'tve'rò'mleny , ecchymoma con 

iunctivae. 
Kb'zòenhagyu' mor , amaurosis in 

termittens. 

K ò’zeplnís , grit , perinaeum. 
K_ò‘zeppomí húlyog , cataracta 

centralis. ’ ’ 
Kó'zepponlulní, concentrari. 
Kò’ze'rze'k , coenaesthesis. 
.Kò‘zötti hályog , catacacta inter 

stitialis. 
Kb'ztakaro'k, integumenta com 

mama. 

Knip, conus. 

Lábadál , reconvalescentga. 
Labdacl, pilula. ‚ 
Lábkò'lzce'ny , podagra. 
Lafaye' ho'lyàgmenziije, супо 

tomus Lafayeanus. 
,Langenbeck’ szarzìmeuzóje , ke 

ratonyxis Langenbeckii. 
Барон , spatula. 
Láta , лет/‘6113; , pupilla. 
Látacmlru'lat , atresia pupillae. 
Lálake'plet, coremorphosis. 
Lálalziikiilet , myosis. 
Látalerpede'k , deductio pupillae. 
La'ta/ze'nulat, amblyopia aman 

rotica. 
Láh'deg, nervus opticus. 
Látte'vede's , hallucinatio visus. 
Lállampuláa , amblyopia. 
Láz , febris. 
Lázállapot , status febrilis. 
Leánykò‘lcò'rcsín, pulsatilla ni 

gricans. ' ’ 
Le'gyfej , my’ocephalon. 
дадим, visus muscarum. 
Le'l , spiritus. 
.Le'lel n'lalok, potus spirituosi. 
Lemez , lamina. 
Lencuhályog , cataracta lenticu 

laris. 
'Lencrcrendazem systema lenti 

culare. 
Бот-сего]: , capsula lentis. 
Lepárolt дядей-врагом] , oleum 

` destillatum foeniculi. 
Lepárolt „матом; , 

destillatum tanacetì. 
Le'talapon lzò'veme'uy, complica~ 

tio essentialis. 

oleum 
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Le’tezm', existera. 
Lobfalyam, processus inflamma 

torius. _ 
Lnbláz, febris infiammatoria. 
Lambo: ‚низ/05, cataracta arbo 

racea. 

'Lò‘kó fájdalom, dolor pulsans` 

M. 

Múkony, opium. 
Múlconyfestvény, tinctura opii. 
Маг/мере , fel ‘ат-1. 
Marhaszem , buphthalmus , ele 

fúnlszem. 
Márványns hu'lyog , cataracta 

marmoracea. 

Máu'tu' szerelc, remedia alteran 
tia. 

Másodrcndi hályog , cataracta 
secundaria. 

Ilfálodrendí szemgyuladás, oph 
thalmia secundaria. 

Maczlag, stramonium. 
Meglzegední, coagulari. 
Мёд/‘й , melissa. 
Me'hlru'r , hysteria. 
Meüe’lre: nzò'ceme'ny, complicatie 

essentialis. _ 
Mellsu' [ем-леса,‘ , capsula lentis 

anterior. 
Melito’ szemclarnok, camera o 

culi anterior, elo’csarnok. 
Mellm'zko'r, hydrothorax. 
Menyhalmáj - olsade'k , liquamen 

hepatis mustelae fluviatilis. 
Me'rhellen a’llnmány, substantia 

imponderabilis. 
Merli test , corpus solidum. 
Mc'rse'lrmc'ny, temperamentum. 
Me'zu dngamú , melliceris. 
Minderer’ “Не, spiritus Minde 

гей. 
Mor , amaurosis. 
Morgagni hályog , 

Morgagniana. 
Morzmlékony , тогда , friabilis. 
Mustárkovu’sz- , repczekováaz ,_ 

synapìsm-us. 
Mia’ ода’, encheirisis. 
M ЕЩЁ‘, functie.. 

cataract@k 

Mft'legu, artificìalis. 
Mll'legn fény , lux artifìcialis.v 
Miílegea нет, oculus artificia 

lis. 
Mù’czem, idem. 

s. 

Nadragulyanonat- , extractum bel 
ladonnae. 

Napíszo-ny , heliophobia. 
Nápnlí й, ungventum neapoli 

tanum. 

Napvaknág , nyctalopia. _ 
Narancnzíniî ke'ndúrllacs, sul 

fur auratum antimonii. 
Nedhuzgús , orgasmus humorum. 
A'edgyiilem , congestio humorum. 
Nçhczlfiìle': , exacerbatio. 
l\`ehe'zkúr , epilepsia. 
Nemto" , genius. 
.Nävéng/m», acidnm vegetabile. 
A'ò‘ve’uysó , sal vegetabile. 
Nyúkfolyár , phlegmatorrhoea. 
Nyáknemii nzsrek , remedia mu 

cilanginosa. — 
Nyakizirt, occiput.\ 
Nyalálm» Ми’: , forma fascicula 

TIS. 

Nyíltrálqfcne , cancer apertus. 
A'yirlrerle'nyrendszer , systema va. 

sorum lymphaticorum. 
Nyírklzomály , obscuratio lym 

pbatica. 
Nyirkkíízzadáa, exsudatio lym-> 

phae. 
Nyomda , typus. 
Nyúhzcm, lagophthalmus.` 

O. 

Okirányo: . rationalis e.. 
O_kcizsgúlat , aetiologia. 
Olamczukor , saccharum. satan. 

ni. 
ÓIomeczel , acetum litbargyri.. 

_ vÓhnm'r, ungventum lithargyri.. 
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Ólomvonat , extractum saturni. 
Olvado'dzo' kìù'n'te'uk, evacuati 

ones colliquativac. 
Orůánczoo мы, coniunctivi 

tis erysipelacea. 
Oròánczos szemhe'jlob ,` blepha 

ritis erysipelacea. 
Orbánczos zugbiirlob , anchylops 

erysipelacea. 
Orlúz , febris depascens. 
Orrczimpák , alae nasi. 
Orrvezele'k , ductus nasalis. 
Oszlato' {г , ungventum digesti 

vum. ' 

Ö. 

Úblò's ‘ЕЕ-Ну, ulcus sinuosum. 
Öbó'l, sinus. 
Qmleg, extravasatum. 
Orò‘klctes ‚семи‘; ‚ 
_ haeredìtaria. 

Öröklò‘tt nyavalya, morbushae 
reditate acquisitus. 

Örve'nyes osant, os turbinatum. 
Olsszeállás, con ’stentia. 
Óuzehajlu' kan ‚шаг, strabi 

smus convex-gens. 

dispositio 

P..A . . 

Pnmárt' dárdája , hasta Pamartii. 
Párúzat , elïluvium. 
Pallanáa, pustula, pörsede'k. 
l'elrely , floccus. 
Pungelelt hólyag , 

punctata. 
Píllaporcz , tarsus palpebrarum. 
Piras gyiiszùfiì , digitalis pui' 

purea. 
Psïtvar, atrium. 
pltypangvanat , extractum tara 

xaci. ' 

Pu'rù , borax. 

cataracta 

‘ Pú'rk, eschara. - 
Pò‘fs , phlyctaenula. 

R. 

Ragály , contagium. 
Itagályas'hagymáz, typus соп 

tagiosus. ' 
Ragálylu ferteze's, infectie con 

tagiosa. 
Ru'gmány, mastix. 
Ra'go' hìgany , mercurius corro 

sivus. 

Ráljfene, carcinoma. 
Rákfenés dìilszem, exophthalmia 

carcinomatosa. 
Rásztko'r , hypochondriasis. 
Bendlulna наш/3115‘, magnitudo 

excessiva. 

Re'szc'ntes , partialis. е f 
Rc’szz'nles hályog , cataracta par 

`Наш). ‚ 

Részintes szemhefibegede'a , anky 
loblepharon partiale. 

Rezge's, oscillatio. 
Rezgo" Íiályog, cataracta tremu 

la. 

Robar, insectum. 
Rojlgaland , делу/гида; , 

ceum. 

Водный", idem. 
Rù‘g, bolus. 
Biilier диеты/шайба, psoroph 

thalmia. 
Rühes szemhejloò , 

psorica. 

s 

seta 

blepharius 

S. 

Миша/6161’, radix sarsaparil 
lne. 

Sárgaku'r, icterus. 
Sarjadzás , granulatio. 
Savo’x szemgyuladás , ophthalmia 

serosa. 

Sebhedékenyse'g, vulnerabilitas. 
Задницы! , ostium vulneris. 
Sonys , cachexia. ' 
Seng/ver szemgyulada's , ophthal 
_ mia cachectica. ` 
Serdiilc's , pubertas. ’ 
Setc'tlútás , scotomia. 
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Simkfů , aconitum. 
Sara , tabes. 
Зимний Ia'z, febris hectica 
Su'mvas me'szag, murias calcis. 
Su'savas sulyag, murias barytae. 
‚Задайте-‘ар , staphyloma corporis 

ciliaris. 

Suga'rdlícz , ganglion ciliare. 
Sugáridegek, nervi ciliares. 
Sugárkò'tó‘ , ligamentum ciliare. 
Sugárnyujl'ványok , processus ci 

rliares. 

Sugártest, corpus ciliare. 
Sükcres, plasticus(de humoribus). 
Sù'ly , scorbutus. 
Sülyò’s szemgyuladás , ophthalmia 

scòrbutica. 
Sznba’lyos , normalis , render. 
Szab boru'ka, sabina. 
Szálle’kony, volatilis e. 
Szállo’ keuet , linimentum volati 

le. ' ' 

Szállo’ szarvanzaruso’, sal vola 
tile cornu cervi. 

Szalanmía дадим’, steatoma. 
Займи husany, sarcoma petio 

latum. 

Szu’raz cn'paku'r, lippitudo sic 
ca , crystallifera. 

Száraz диеты/111111112.’ , xeroph 
thalmia , scherophthalmia , 
sei-oma. 

Szarucsnp, staphyloma corneae. 
витамин/1111211, keratectomia. 
тащит: , achlyps. 
Залы/‘1111, macula corneae. 
Szarukályog, leucoma (ad ana 

logiam: ü’beghályog, glau 
coma; lencsellúlyog, tokhá 
lyag etc.). 

Szaruhomály, obscuratio corne 
ae. 

Szarukò‘rò'm, ungvis corneae. 
Szaruposztu’", pannus corneae. 
Szaruse’rv, hernia corneae. 
Szaruszurás , keratonyxis. 
Szarutzíltenge's , hyperkeratosis. 
Szaruve'sz, phthisis corneae. 
Szcderjes , lividus. 
Szeglelgyuladás , ophthalmia an 

gularis. 
Szegült alla' , forfex geniculata. 
Sukfůvírág , flores chamomil 

lae. . 

Szelemenes ha'lyeg , 
trabecularis. 

Sze'lhìidc's , paralysis. 
Szemůc'nulat, ophthalmoplegia. 
Szemboncztudomány, ophthalm 

anatomia. 
Szemcsarnok, camera oculi. 
Битые, acinus, granum. 
Szemcse's küleme'ny , habitus gra 

nularis. A 
Szeme'lettudomány , ophthalmo 

physiologia. 
Szeme’ptan , ophthalmobiotica. 
Szemc'ptúr , materia diaetetica 

ophthalmica. 
Szeméptudomány,- ophthalmodi 

‘ aetetica. 

Бит/‘61111 ‚ ophthalmodynia. 
Szemgò‘dâr, orbita. 
Szemgò'därìiártya , periorbita. 
Szemgò'dri lyuk, foramen orbi 

tale. ' 

Szemgò‘rcx , nystagmus. 
Szemgydgytan , ophthalmO/thera 

pia sensu stricto. 
Szemgyo'gytúr, materia medica 

ophthalmica. 
Szemgydgytudomány , ophthal. 

motherapia sensu lato. 
Szemhegede'a , s vvmblepharon. 
Szemhe’ibe'nulat ,' Vblepharoplegia. 
szemhcjrrcaz, commissura pal 

pebrarum. — 
Szemhejereaz’ ccoròulása, peri- I 

vrasis , peribrosis. 
Szemhzfigò'rc: , blepharospasmns 
Szemheljltasardék, coloboma pal 

pebrae. 4 
Szemlieíihegede'l , ankyloblepha 

ron. 

Szemheíilmmny, sarcoma palpe 
brae. 

Szemheíiíszam, prolapsus palpe 
brae superioris , phalango-` 
SIS. 

Szemhéjke'plet , blepharoplastica. 
Szemhe'jke'rcg , tylosis. 
Szemhejkò'thártya , blepharocon 

iunctiva. ' ‹ 

Szemhe'jmz'rz'gyloò , blepharadeni 
tis. 

Szemhey'rò'g, trachoma. › 
ЗиетйеУ-пёдбт, blepharemphy~ 

sema. 

cataracta 
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' Szemrò'p , pterygium. 

Sumhe'jtakár, hlepharoblennor 
rhoea. _ 

Szemhéjlarto', tenaculum. 
Szemhéjcarancs , veruca palpe 

brae. . 
Szemhéjve'rò'mleny , ecchymosis 

palpebrarum. 
Snmhe’jvizeny , blepharoedema. 

_Szemhcj-zaonghíány, atoniaton 
blepharon. ` 

Szemív , arcus. _ 
Szemívfò'lüttí táje'k , regio su 

praorbitalis. 
Szemjeltudomány , semiologia o 

culi. 
Szemkopaszla'g, ptilosis , 195110 

sis , milphosis , alopecia. 
Szemko'rludomány , ophthalmo 

nosologia. 
Szemkó , lapis divinus. 
Szemkò‘te'ńy , splenium. 
Szemmetnze's , ophthalmoxysis. 
Szemorvoatudamány, Ophthalmo 

logia. 
Szemò'ldredíló' izom , musculus 

corrugator superciliorum. 
Szcmpuhuaág , synchisis. 
Szempukkaná: , rhexis bulbi. 
Szemrekuz ‚' specula oculi. 

Szemsorc , atrophia bulbi. 
Szemszo‘rfordulat , trichiasis. 
Szemlzo‘rlu'ány, madarosis. 
Szemsz'o'rkalálz , distichiasis.   

 

Szícárványoldás , 
Szicárvány - zár - csonlcítál~, iri 

  
 

szinte hánylato‘ szerek, remedia 
subemetica. 

Szícár'ványcxap , staphyloma iri 
dis. 

Szírárránycsonkílás , iridecto 
mia. - 

Szíva'rcányhártya, iris. p 
Szivárványhamdc'k , colobomai 

ridis. 
Sz ívárcá аудита; , iriankistron. 
Szivárvázyùzam, Prolapsus iri 

dis. 
Szz'vár'vázymetsze's , iridotomia , 

coretomia. 
coredialysis. 

dectomedialysis. 
Szivárvúny - záì‘ - metsze's , irido 

toencleisis. 
Szokványol , habitualis, e. 
Sziílo‘hárlya, uvea. 

q 

Szörszem, trichosis bulbi. 
Szů'veme'ny , co'mplicatìo. 
Szù‘veme’nyes Iiúlyag , cataracta 

complicata. 
Szürke hìganyos й‘, ungventunl 

hydrargyri cinercum. 
Sydenham’ lu'g ma'konya, landai 

numl liquidum Sydenhami. 

T. 

Штаты’ , ophthalmoblennor 
rhoea. ` 

Szemtorulat, congestio in 0011 
lum. 

Szzmce’sz, phthisis bulbi. 
Szemvz'zko'r, hydrophthalmus. 
szemzárizom, musculus orbicll 

laris palpebrarum. 
Szemzavar, confusio oculi. 
Sze'macas hamag, carbonas li 

xivae. 
Sze'nwvm keurag , carbonas ma 

_ gnesiae. 
Sumava: :zik-ag, carbonas na 

tri. 

Sz¢rzet_t_hályng , cataracta ad 
quislta. 

Szakralátáa, scintillatio 001110 
rum. 

SsíIak , portio. 

Там", blennorrhoea. 
Takonyeraze'zyn hályog, cata` 

racta en_m bursa mucosa. 
тыл}, fundus, e. c. ulceris. 
Támpont, hypomoclion. 
Táp , chylus. 
Tapasz, emplastrum, 
Taplo's dülszem, exoplithalmîa 

fungosa. 
Tárgyheli тише, phoenomena 

obiectiva. . 
Turku' , mucha. 
Тамада-053161161: , radix 511111111 

nae. ‘ 

Tárolt Ми, mydriasis. 
Teíjbályag , cataracta lactea. 
Tekeke'pů магистр, staphyrq 

ma corneae sphael'icum-` 
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Tekercs, gyrus, in quem e. _c. 
chorda musica convolvitur.` 

Teljes Мёд/03‘, ca'taracta tota 
lis. 

Teljel mor , amaurosis totalis. 
Teljca магистр , 

corneae totale. 
Temje'ny, olibanum. 
Tenge'let , vita vegetativa. 
Te'r , spatium. 
Te'rime, volumen. 
Terpedá ‚индивид; , strabismus 

divergens. Te’v‘o'legea berze'czeue'g, electri 
citas positiva. 

Toklzályog , cataracta capsularis. 
Toklencaehályog, cataracta _ca 

psulolenticularis. 
Tok-Morgngníhályog , catarácta 

capsulo - Mo rgagniana. 
Tok - Morgagni - Iencseltályng , 

cataracta capsulo - Morga 
gniano-lenticularis. 

Tò'me'ny - :avale , acida concen 
trata 

Tò‘mlo’s дадим‘, tumor cysti 
cus. 

Tört adag, dosis refracta. 
Tu’ltengéa , hypervegetatio , hy 

perorganisatio. 
Tiilkhártya , sclerotica. 
Tülk-köthártya, sclerotico-con 

iunctiva. 
Tù'azö , folliculus. 

U. 

Uj , novus , a , um. 
l'jj , digitus. 
Ujazìilò'ltek’ azemgyuladása , 

ophthalmia neonatorum. 
сдам/„д, cataracta natatilìs. 
lf'to'baj, vitium posthumum. 

v Ulo'laa'lgog, cataracta posthuma. 

Ú. 

Ülcpedék , sedimentum. 

stapbyloma 

ÚM huumy, sarcoma sessile. 
qxzò'g, gangraena. 
Qzeghu'lyog , glaucoma. 
Uveghártya, membrana hyaloi 

dea. 

Qveghárlyalob , hyalitis. 
Пишем-“11613105 , cataracta 

__ glaucomatosa. 
Qcegnedv, humor vitreus. 
Qvegtext , corpus vitreum. 
Претендент , prolapsus corpo 

ris vitrei. 

V. 

ИЛИ Iáz, febris intermittens. 
Varádica , tanacetum. 
Vegyn hályog, cataracta mixta. 
идут“ elvek, principia che 

mica. ' 

Veld: taplu'ja a’ czemneh, fun 
gus medullaris oculi. 

Vc'rcsomu' , thrombus. 
Ve'ru kò'pò'lyälc , cucurbitulae 

cruentae. 

Ve'rkò'nyeze'a , lacrymatio sangri 
nolenta. 

Verlicze'rrendszer , systema vena 
rum portae. 

Ve'rtelj, plethora. 
Vértelj¢|,'plethoricus , a, um. 
Vezele'k , ductus. 
Víaszrzálak, cereoli. 
Vs'lla'me'rzclem, sensus fulgura 

tionis. 
Villa', phosphorus. 
Virna'ncz , ruta. _ 
Vùzanauly , gravitas specifica 

(gravitas absoluta, банду). 
Vz'uzapu'lla's , reproductie. 
Vìnzapo’llo' folyam , processus 

reproductionis. 
или!’ , vena. 
Viuze'rdaganat , 

varix. 

Vìzeny, oedema. 
Щит!’ , humor aqueus. 
I/íznedhiìvely , capsula humoris 

aqueL 
Vò'rò'a мы: hígany , mercurius 

praecipitatus ruber. 

v. vl'uzdag , 
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Vò'rò'a szcmír, ungventum oph- Zuglob, encanthis. 
thalmicum rubrum. Zugbo'rlab , anchylops. 

Zsa'lya , salvia. _ 
Zsonghz'a'ny , atonia. 
Zsongítu' szerek, tonica. 

Z ' Zsongítd-fanyar szerek, remedia . ' tonico-adstringentia. 
Zsongos gò'rcs, spasmus toni 

Zz'liz, althaea. Cus 
Zilízfiízet , decoctum althaeae. 



Tudnivalôk. 

1. А’ magyar tudós társaság ezen munkának csak 
kiadója lévén, nem kezeskedik a benne követett nyelv 
szabályokról, sem irásmódról, sem végre akármi ncmü 
nyelvet ’s irást illetö elvekröl: egyedl'íl arra kivánt a’ 
kéziratok’ birálatában ù'gyelni , hogy az elfogadott ès за] 
tó alzi bocsátandó munka, mint egész, egy vagy más te 
kintetböl, ajánlható legyen, ’s a’ literatura’ jelen zilla 

` potjában kiadásra méllónak tartathassék. 
2. Nem vizsgálhatván meg a’ benyujtott kéziratokat 

a’ társaság fejenként és egészben; ez, u. m. Fabz'ní’ ta 
m'tma'nyara’ szembetegsegetröl, fordítva Vaj/Lócz .ïa'nos 
a'ltal , Bugát Pál r. és l‘orgó György l. tagok’, mint e’ 
ve'gre hivatalosan megbizotlak’ irásbeli ajánlására adatott 
sajtó 11111- i 

3. Е’ munka azon 61 közzl'il való, mellyek’ fordi'tá 
sára a’ 'iársaság 1832-.ben martiusban а’ magyar irókat fel 
szóh'tá. 

4. A’ lársaság :íltal kiadott kéziratok köziíl ez 
XXXIX-dik számu. „ 

Pesten, aug.’ 23. 1857.v , 

D. Seminar. FERENcz , 
títoknolr. 
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