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E L Ő S Z Ó 

A' FORDÍTÁSHOZ. 

Cheliusnak jeles sebészi munkája német ta-
nítványaink számára oskolai kézikönyvül a' pesti 
k. egyetem orvosi karánál fölvétetvén, hogy ma-
gyar hallgatóink e' részrül se szenvednének hát-
ramaradást, sőt hogy a' magok szárnyaira kelt 
seborvosok is egy jó kézi munkát kapjanak, T. 
Veleczky János úrral tanácskoztam; ki is mint 
a' sebészi kórtudománynak rendes nyilvános ta-
nítója hallgatóinak ügyét szivére vévén, örömest 
ajánlotta az általam fordítandó munkának, neve-
zetesen a' nehezebb műfogási helyeknek átnézé-
sét; neki bátorodván tehát e' szives ajánlás után, 
a' munkához fogtam, és hála az egeknek! annak 
felét bevégezvén, van szerencsém azt a' tisztelt 
orvosi közönség elébe terjeszteni. Miként jár-
tam el jelen munkámban, fordításomban melly 
nyelvbeli elveket követtem, azt az érdemes kö-
zönség többször kimondott vallomásombul, 's ed-
digi munkáimból gyaníthatja. Irám Pesten Sz. Iván 
hava lökén 1835ben. 

BUGÁT PÁL. 



Előbeszéd az első kiadathoz. 

A' sebészi hetegségek rövid és alapos leirása 's 
azoknak orvoslása volt czélom a5 jelen munka kidolgoz-
takor, midőn is mennyire csak erőmbül telt , a' kül- és 
belföldnek jelesebb munkáira iparkodtam figyelemmel 
lenni.—Ezen könyv rendeltetésében alapszik az , hogy 
benne némelly tárgyak röviden érintetvén, mások pedig 
csak jelentetvén, azok' bővebb megfejtését a' szóbeli 
előadásnak kell világosabb fényre hoznia. 

Hogy a' szem, és fül betegségeit jelen munkámba 
föl nem vettem , tígy vélem szememre nem fog lobban-
tatni, mivel a' szemgyógytudománynak mezeje olly nagy 
terjedelemre növekedett, hogy valóban különös kidol-
goztatást kiván, és valamint sok más tanitók, úgy ál-
talam is különösen adatnak a' szem - és fülbetegségek 
elő. Heidelberg, 182ldik Novemberében. 

C h e 1 i u s. 



Előbeszéd a' második kiadathoz. 

Azon szíves részvet, mellyel jelen könyvem eddig 
fogadtatott, azon vágyat és reményt gerjesztik bennem, 
hogy az a' sebészség haladó előlépéseihöz illesztve ezen-
nel újra kidolgoztatván, a' jovalló megitélésre érde-
metlen nem leend.—Az egésznek elrendelésében és ter-
vében semmi különös változtatást nem tettem ; de nem 
ám azért, mintha az abbani rendet minden ellenvetéstül 
mentnek vélném, holott magam is megengedem, hogy 
némelly tárgy benne illendőbb helyre rendeltethetett 
volna, hanem előadásim vezérzsinóraűl, melly czélra a' 
jelen könyv különösen szánatott, a' benne követett rend 
czélirányosnak tetszék. — Örömemre szolgálna az , ha 
ekként több főtanodai oktatók nézeteinek, kik jelen 
könyvemet előadási könyvül vevék, 's kiknek ezen-
nel hálámat jelentem , megfelelhetnék. Heidelberg , 
1825dik Decemberében. 

C h e 1 i u s. 

Előbeszéd a' harmadik kiadathoz. 

Alig , hogy a' második kiadat nyomtatása bevégez-
tetett, midőn azonnal a' harmadikhoz kelle fognom. Bár 
milly sebesen következik is e' két kiadat egymás után, 
azt hiszem mégis, hogy némelly változtatások 's tolda-
lékok által a' munka haszonvehetőségét emeltem, és 
óhajtóm, hogy a' jelen kiadat is olly kedvezőleg fogad-
tassék , mint az eddigiek. Heidelberg, 182Sdiki Ápri-
lisban. 

C h e 1 i u s. 



Előbeszéd a9 negyedik kiadathoz. 

Azon két utónyomatok ellenére, mellyek ezen ké-
zikönyv harmadik kiadata után tétettek, és mellyeknek 
egyike példátlan szemtelenséggel eszközöltetett, és árul-
tatott, négy év lefolyta után ezen negyedik kiadat is 
szükségessé vált. — Ha ez által a' jelen munka haszon-
vehetősége' folyton tartó elösmerésének bizonyságát 
gondolnom szabad, úgy annál inkább fölszólitva vélem 
magamat arra, hogy az előhaladó sebészségre gondosan 
ügyelvén, annak tökéletességét és haszon vehetőségét 
emeljem. — Bátor sűrű foglalatosságoktúl környeltes-
sem , úgy hiszem mégis, hogy ebbeli némán intő föl-
szólítatásomnak lelki isméretességgel megfeleltem lé-
gyen , mint erről az ezen kiadatban találandó számos 
toldalékokbul és javitásokbul a' harmadik kiadathoz ké-
pest kiki meg fog győződhetni. 

Ezen negyedik kiadatnak haszonvehetősége még a' 
betegesállapotok, a'sebészi készületek, és eszközök azon 
szem elejbe való állítása által is különösen fog emel-
tetni, melíyeket drezdai Professor Ammon úr egy külö-
nös hűmásolati gyűjteményben haladék nélkül fog kö-
vetkeztetni. — Hogy ezen terjedt hírii szerzőtül csak 
valami különöset lehessen várni, azért eddigi minden 
tekintetben kitiindöklő művei fognak kezeskedni, 's 
jelen merényeért hála nekie részemről! — Heidelberg 
1833dik Április hónapában. % 

C h e 1 i u s. 



B E V E Z E T É S . 
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Fogalma a' sebészségnek. — Viszonya az egész 
gyógytudományhoz. — Fölosztása a' sebészi 

betegségeknek. 

IVIinden az állati életmüségben létre kapott betegség tá r -
gya a' gyógytudománynak, mellynek czélja annak meg 
akadályozásában, gyógyításában, vagy enyhítésében áll. — 
Azon szerek, mellyeket ezen tekintetből a lkalmazunk, 
majd kozéletbeliek, majd szorosabb értelmű gyógyszerei?, 
avagy sebészi szereknek nevezett czélirányos erőmü-
vezetek alkalmazásában ál lanak; mel ly utólsókrul szóló 
tanitás sebtudománynak, vagy sebészségnek (chirurgia) 
neveztetik. 

Minden erőmüves, művészi ügyességgel a 'beteg testro 
alkalmazott behatás sebészi műtéteinek (operatio) mon-
datik 5 melly majd a' részek idomaiba, és Öszvefüggései-
be tett avatkozásban (véres műt ét elek, akiurgia) , ma jd 
bizonyos elrendelt erőművezetek (mechanismus) pillana-
t i , vagy tarlós testünk fölületén eszközlött érintetében 
á l l , melly utolsókhoz a' kötőlékek (Bandagen) és gépelyeh 
vagy erőmüvek (machinae) , továbbad magának a' kéznek 
a' részek természetes helyezeteinek helyrehozása végett 
tet t alkalmazása, és a' vesztett részek kipótolására szük-
séges erömüvezetek (Kosmetik) tartoznak. 

Vannak betegségek, mel lyek különösen ezen vagy 
azon seregbeli szerek alkalmazatát óhajt ják 5 a' gyógy-
müvészség czélja többnyíre mégis tökéletlenül éretik el, 
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BEVEZETÉS. X 

ha csak az orvos mind azon szükséges ösmeretekkel nem 
bi r , hogy az említett szerek összeköttetését megítélhesse, 
és hogy ezeknek foganatát életmiiségú'nk törvényeinek 
mély ösmerete által illő kép vezethesse, honnét az követ-
kezik, hogy az xígy nevezett orvosi, és sebészi gyogy-
bánás közt tulajdon korlátot ejteni nem lehet. 

A' sebészi szerek alkalmazata különös készséget és 
ügyességet kiván, mellyet a' velünk született hajlamo-
kon kivül csak állandó gyakorlás által nyerhetünk meg. 
„Esse autem chirurgus clebet, azt mondja Celsus, ado-
lescens, aut certe adolescentiae propior, manu strenua , 
stcibili, nec unquam intremiscente, ecique non minus 
dextra ac sinistra pronsitus, cicié oculorum cicri, cici-
raque, animo intrepidus, immisericors, sic , ut sanciri 
velit eum, quem accepit, nonut clcimore ejus motus, vei 
mcigisy quam res clesiderat, properet, vei minus, quam 
necesse est, secet: perinde faciat omnia , ac si nullus e 
vagitibus alterius adfectus oriretur-— Tehát csak az 
orvos testi és lelki belyegére nézve lehet a' gyógytudo-
mány és sebészség gyakorlásában határvonalat húzni, 
megtanulásokban pedig egymástól választhatatlanok, úgy 
hogy csak az orvosi és sebészi tanitmányok szerencsés egy-
beköttetése által rogy hátik öszve azon alap, mellyen 
mind eddig annyi kontárság, és némellyeknek ezen emel-
kedett miivészség' szellemét Lealacsonyító kuruzsolása 
épült. 

A' sebészség tanulása és gyakorlása szembetűnő ne-
hézségekkel jár. Azon ügyességet és bátorságot, mellyel 
a' sebészi műtételeket kell eszközlenünk, csak a' hol t -
testeken tett tartós gyakorlások által érhetjük e l , ezék-
hcz a' szükséges alkalom ri tka, az ezzel öszve kötött 
minden nemű kellemetlenségek meggyőzésének türedel-
me pedig még ritkább. -— A' holt testen tett gyakorlá-
sokat az élő testen teendő műtételekkel öszvehasonlítván, 
milly hézag marad köztök! — Sok esetben a' beteg élete 
minden pillanatban a' műtevő orvos kezében van, a' 
bete^ nyugtalansága, jajgatása, azon tulajdon érzés, mel-
lyet az élőn tett műtétei közben főkép sebészi pályájának 
kezdetén egy orvos sem kerül el, az orvos lelkének szük-
séges nyugalmát meg rezzentik, benne félelmet, és azt 
okozzák, hogy munkáját illö könnyűséggel, bátorsággal 
nem tellyesitheti. Ne csudálkozzimk tehát a' nagy Hal-
ler' őszinte vallomásán : „Etsi chirurgiae cathedra per 
septem decim annos mihi cona edita fuit, etsi in cada-
veribus difficillwias administrationes chirurgicas frequen-
ter ostendi, non tamen unquam vivum hominem incide-
re sustinui, nimis ne nocerem veritus" 



BEVEZETÉS. III 

Az orvost a' sebészi szerek alkalmazatánál egyedül 
a"1 legszorosabb boncztudományi ösmeret vezérlheti. A' 
műtevő orvosnak testünk altatásának azon ösmerete 
nem elég, mellygközönségesen az orvosnak elegendő, neki 
szorgalmas bonczgyakorlás által minden tagnak helye-
zetét , többiekhözi arányát, és azon szabálytalanságokat, 
mellyek ezen tekintetből előjöhetnek, a' legtökéletesebben 
tudnia kell azért, hogy ő a' műtéteinek minden pillana-
tában ezen bizonyos ösmeretek által kormányoztathassék. 
De a' sebésznek nem elég egyedül a' rajzoló boncztudo-
mány, sőttnekie ezen kivül még az élettudományhoz emel-
kedő , az egyes életművek kifejlödésbeli időszakaszait ta-
nító , öszvehasonlító boncztudomány is szükséges, melly 
által számos betegségek természetének mélyebb kifürké-
szésére figyelmeztetik. 

De ellenben mind ezen nehezségek, mellyek a' se-
bészség megtanúlásával és gyakorlásával járnak, gazda-
gon meg jutalmaztatnak azon magas becs által, melly más 
részről a' sebész gyakorlását követi. Többnyire, hol se-
bészi segedelem kívántatik, egyedül benne helyeztetik 
a' beteg lehetséges megmentése. Azért is szabad a' ké-
tes esetekben merész lépéseket tenni; és csak ugyan a' 
sebészég elő lépései az utolsó évtizedekben ezen teldntet-
ből a' művészség' hősségét tekintvén egy részről, és más 
részről a' természet számtalan segédszerei bennünket csu-
dálkozásra ragadnak. Igaza volt teliat Marcus Aurelius 
Severinusnak, midőn sebészi betegségekről szóló köny-
vének e' czimet adta: ,,de Medicina ejficaci." 

Az orvosi tudomány szorosabb értelemben vett 
gyógytudományra és sebészségre való felosztásának le-
hetetlenségét még inkább érezzük, midőn ezen utolsót 
a' hozzá tartozó betegségekkel együtt akarjuk megha-
tározni , mivel ez egy magába zárkozott amannak el-
lenébe tett tudományt soha sem tehet. -— Sokan mind 
azon betegségeket , mellyek erőmüves szerek alkal-
mazata által orvosoltatnak, sebészi betegségeknek ne-
vezték, melly meghatarózás majd igen szuk, majd igen 
tág, mivel sok úgy nevezett gyógytudományi beteg-
ségek csak sebészi szerek alkalmazata által gyógyitat-
nak , és sok más valósággal a' sebtudományhoz tartozók 
gyakran egyedül belső , vagy külső de gyógyszertárbeli 
szerekkel orvosoltatnak. A' külső és belső betegségek 
különbsége , mellyet némellyek a' gyógytudomány és 
sebészség közt fölosztás elemül akarának fölvenni, szinte 
elégtelen. 
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BEVEZETÉS. IV 

Mi részünkről iparkodni fogunk néhány közönséges 
bélyeget föl tenni , mellyek némükép kórtudományi fö l -
osztásra szolgálhatnak, és azon betegségeket jelelik k i , 
mel lyek sebészi betegségeknek neveztethetnek. 

Valamint az élet tünéményei magokat az erök és 
életművek viszonyos előkelősége által majd erő — hata-
lombeli, majd ismét életmüves, vagy anyagbeli oldalok-
nál fogva mutat ják inkább, mellyeknek belső öszvehang-
zásán csak ugyan maga az egésség is alapodik: lígy tapasz-
talhat juk - az életműség' beteges állapotjaiban is , hogy 
majd az erők, majd az életmüvek térnek el inkább sza-
bályos nyomataiktól ; honnét az eröbeli, és életmüves 
betegségeh különbsége következik. Ezen különbség azon-
ban az élet ezen vagy azon oldalának csak föltételes elő-
kelő szenvedését jelentheti, mivel az életmüves test egy 
magában zárkozott egészet tévén, egyes részei és tüne-
ményei egymással a' legszorosabb viszonyos öszvekötte-
tésben állanak. 

Az életmüves betegségek átalanosan o l lyak , mel lyek-
nek mivolta az életmüves részek természetes minémüsé-
ge i , képei , 's alkotásainak sértésében á l l , azért is közön-
ségesen alapodnak: 1. az életműves öszvefiiggés sérté-
sén : 2. a' részelc szabálytalan egyesülésén: 3. idegen 
test ele jelenlétén: 4. életmüves részek elfajzásán, vagy új 
képeletek termödésén: 5. az élet műves részek tökély es el-
vesztésén : 6. azoknak fölösleges számán. 

Az életmüves betegségek vagy o l lyak , mellyeknek 
fészke olly részekben van, mellyek erőmüves bánást 
meg nem engednek, és mellyekhöz a' sebész érzékélet-
müvei nem férhetnek, mellyek tehát csak közéle t - é3 
.gyógyszertárbeli szerekkel orvosoltathatnak', vagy pedig 
o l lyak , mellyeknek széke külső szerek, és rendbe sze-
dett erőművezetek alkalmazását megengedi, és mel lyek 
többnyire ugyan akkori közélet - és gyógyszertárbeli sze-
rek ápolása mellett amazok által meg is gyógyitathat-
nak '— Innen sebészséghöz tartozó betegségek gyanánt 
tekintethetnek mind azok, mellyeknek fészke olly részek-
ben helyeztetik, mellyeket a' sebész érzékéletművei meg-
járhatnak , vagy orvoslásaikra az eröműves szerek alkal-
mazatát megengedik. 

Ámbár ezen közönséges meghatározásbul a' gyulá-
dás kirekesztetik, mégis mind közönségesen, mind kü -
lönösen , ha külső részeket lep m e g , sok okoknál fogva 
a ' sebészi betegségekhöz számitatik. A' gyuladás t. i. l e -
folyásában 's kimeneteleivel többnyire életmüves válto-
zásokat okoz, és midőn külső részeket foglal e l , csak-
nem mindig, főkép sebészi szerek alkalmazatát óha j t ja ; 



BEVEZETÉS. V 

továbbá a' csak mindjárt meghatározandó sebészi beteg-
ségek között egy sincs , mellynek oka gyuladás nem lenne , 
lefolyásában gyuladást nem okozna, vagy gyógyítása a' 
gyuladás bizonyos foka által egyes egyedül nem történnék. 

A' mondottak következésében tehát a' sebészi beteg-
ségek előadására a' következő fölosztást választjuk, melly 
ha némelly ellenmondást megszenved i s , még is, a' be-
tegségek' belső természetéből vett legjobb elrendelését adja 
előnkbe. 

I. O s z t á l y . Gyuladás. 1.) Gyuladás közönségesen. 
2.) Gyuladás' némelly különös fajai, a.) Orbáncz. b . ) 
Égés. c.) Fagyás. d.) Kelis. e.) Pokolvar. 3.) Gyuladás 
némelly különös életmüvekben, a.) Mandolalob. b.) Fül-
tőmirigylob. c.) Csecslob. d.) HudcsŐlob. e.) Herelob. f.) 
Ágyék izmok gyuladása. g.) Körömp erezi ob. h.) Foglal-
ványlob. a.) Iznedvhártyalob. b.) Porczlob. c.) Csontiz-
véglob. aa.) csipizülésben. bb.) vállizülésben. cc.) térdi-
zülésben. dd) a' gerinczoszlop iziiléseiben. 

II. O s z t á 1 y. A' természeti öszvefüggés sérelmén 
alapúit betegségek. I. Az öszvefüggésnek heveny meg-
szakadása. A. Sebek. B. Csonttöretek. II. Régi megsza-
kadások. A.) mellyek nem genyednek. a.) természetei-1 

lenes izülések. b.) nyiílszáj. c.) lágyinyrés. d.) az asszo-
nyi gát avúlt megrepedése. B.) genyedő 's idült megsza-
kadások I. Fekélyek. 1.) közönségesen. 2.) különösen, a.) 
zsonghijányos. b.) sülyös. c.) görvélyes. e.) sennyedékes. 
f.) bujasenyves. g.) csontfekélyek. II. Sipolyok, a.) nyálsi-
poly. b.) epesipoly, és mesterséges segg. d.) végbélsipoly, 
e.) pössipoly. II. Az öszvefüggésnek sérelmei a' részek 
elváltozott helyezete által. 1.) Ficzamodások. 2.) Sérvek. 
3.) Iszamok. 4.) Görbedések. ÜL Természetellenes kitá-

f úláson épült sérelmei az öszvefüggésnek. 1.) az üterek-
en, ütdagok, 2.) a' vérerekben, viszdagok. 3.) a' ha j -

erekben, hajdagok. 
III. O s z t á l y . A'részek szabálytalan öszvefüggé-

sén alapúit betegségek. 1.) ujak görbedése és öszvenövése. 
2.) csontok izvégeinek öszvenövése. 3.) orrnyilásnak ösz-
venövése 's meg szükülése. 4.) nyelv rendetlen öszvenö-
vése. 5.) foghús 's pofa öszvenövése. 6.) garat szűk vol-
ta. 7.) végbél bezáródása, 's megszükülése. 8.) makktyú 
öszvenövése 's megszükülése. 9.) hudcsőmegszükülése 's 
benövése. 10.) méhhüvely és méhszáj bezáródása, 's meg-
szükülése. 

IV. O s z t á l y . Idegen testek. I. A' testbe kivülröl 
jutott idegen testek, a.) az orrba, b) a' szájba, c.) a' bár-
zsingba és bélhuzamba, d.) a' gőgsipba. II. A' természetes 
termények vüzatartoztásábul testünkben származott ide-
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gen részek. A.) a' nékik szánt üregekben és tar tókban. 
akadmányok. a.) békadagnat. b.) hugyrekedés. c.) oJ 
magzat' visszamaradása a' méhben , vagy hasüregben, (csá-
szármetszés, fanizvágás, has vágás) B.) A' nekik szánt 
üregekenés tartókon kivül. Erömlenyek. a.) az új szülöt-
tek fején támadt vérdaganatok, b.) vérsérv. c.) vértorló-
dás az izületekben. III. Betegesen elválasztott nedvek öszve-
vegyültökböl szármázott idegen testek, a.) nyirkdaganat. 
b.) izbeli vizkor. c.) takonyerszények vizkóra. d.) vizfej, 
hasadt hátgerincz. e.) mellvizkór, és genymell. f.) sziv-
hártya vizkor. h.) petefészkek vizkóra. i.) vizsérv. IV. 
Elválasztott nedvek öszvenövéséböl eredeti idegen testek. 

O s z t á l y . Betegségek, mellyek életmüves részek 
elfajzásából, vagy új részek termödéséből erednek. 1.) 
nyelvnagyobbodás. 2. golyva. 3. nagy csikló. 4. sze-
mölcsök. 5. kérgek. 6. szaru nemű növedékek. csont-
növedékek. 8.) a' kemény kér taplója, kértapló. 9.) zsir-
dagok. 10. tömlődaganatok. 11. porcznemü testek az 
izülésekben. 12. hnsanyok. 13, velőgomba. 14. pöfeteg. 
15. rák. 

VI. O s z t á l y . Életmüves részek vesztesége. I. ^esz-
tett részek leginkább az arcznak életmüves kipótolása, 
Taggliacozi u tán , és az ind útmód szerént. II. Erömüves 
pótolékok. Mesterséges tagok alkalmazása 'stb. 

VII. O s z t á l y . Eletművés részek fölösleges száma. 
VIII. O s z t á l y , A' sebészi műtét elek elembelir bá-

násoknak előadása. Közönséges sebészi mütételek. Érvá-
gás , köpölyözés, genykutacstétel, Genyszalag beöltése , 
csonkitások,, 'stb. 

II, 

Történeti áttekintete a' sebészségnek. 

Elsö időszakasz 
Második — 
Harmadik — 
Negyedik — 
Ötödik — 

Hippocraíes/g". 
HippocratesíöZ Galenwszg". 
GalenusíőZ a i5-ik századig, 
a' 16-ik század á' 17-ik középéig, 
a' i7-dik század 2-dik fele, egész 
legújabb időkig. 

A' sebészség eredete az embernek külső vilaghozi 
viszonyán , és azon érzésen épül, melly' sugalmábul fe-
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lebarátunk szenvedésein segíteni vágyunk. A' sebeszség tö r -
ténetét régi Egyiptom és Görögországban sürü homály 
fedezi, és tulaj donkép csak H i p p o c r a t e s s e 1 kezdődik, 
ki az előtte tett tapasztalásokat Öszve- és rendbeszedvén, 
ezekből bölcs elvekkel töltött tudományt állított föl. Iro-
mányaiból: de officina medici,-—de fracturis—de ca-
pitis vulneribus, — de articulis vei luxatis, <— de ulceribus, 
de fistulis, — az tetszik k i , hogy számos sebészi eszközök 
és kötőlékek birtokában lett légyen , és több vegbe vitt 
miitételei kézi gyakorlottságára mutatnak. Yelős tanítá-
saiban több helyeken sebészi tárgyakról értekezik. 

Az alexandriai tanodában a' sebészség műveltebben 
áll elő, ebben tulajdon , 's egyetlen egy alapjára a' boncz-
tudományra épitetvén, E r a s i s t r a t u s és H e r o p h i — 
l u s tették az első halottvizsgálatokat. Követőiket úgy 
tetteiket csak a' későbbi irományokból tudjuk. 

A u r e l i u s C o r n e l i u s C e l s u s (HippocratesnéL 
csak nem 400 évvel később) ez után az egyetlen egy író. 
Ámbár C e 1 s u s Rómában é l t , irományai még is nagyobb 
részt a' görögöké. Leginkább 7-dik könyvében adja elő 
a' sebészi műtételeket. C e 1 s ü s után emlékezetet érdem-
lenek S o r a n u s , A r c h i g e n e s , és R u f u s . 

C l a u d i u s G a l e n u s (szűl. 131. évvel Kristus 
után) M a r c u s A u r e l i u s Császár alatt élt Rómában. 
Sebészséget illető irományai leginkább a' Ilippocrateséinek 
magyarázataiból állanak. Commentarii tres in libr. de iis, 
quae in medici officina fiunt. — Comment. in libr. H/p-
pocratis de fracturis Lib. I I I . -— Comment. in lib. Hip-
poc.ratis de Articulis Lib. IP. Galeni libr. de fasciis. -— 
Galenus de hirudinibus, cucurbitulis, scarificcitione. — 
De tumoribus praeter natúr am. — De methodo medendi, 
és not. ad aphorismos. 

G a l e n u s után egészen szűnállapot lépett f ö l , és 
a' hatodili századig csali kevés írókat lehet említeni , u. m. 
O r i b á s i u s t , A e t i u s t , t r a l l e s i A l e x a n d e r t , 
és a e g i n a i P á l t . 

A" római birodalom halomra dültével, és az arabok 
berohanásával a' homály , és vadságnak idei következtek 
be. Ezen időszakaszban a' sebészség az arab orvosok ke-
zei közt tengett, kik gazdagok valának ugyan a' sebészi 
eszközök dolgából, az izzó vasat sokszor alkalmazták, de 
a' boncztudományt egészen megvetették, és a' késtől igen 
irtództak. Közülök E b n S i n a , és A b u l c a s e m ne-
vezetesek. 

A' gyógy.— és sebtudomány a' keresztény Európá-
ban ezen idő közt a' papok kezében volt , és azon tökélet-
lenségre süllyedett a lá , hogy a' görögök által birt müté-r 
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telek ösmerete köztök többé nem találtatnék. A' 42-és 
13-dik században némelly tudományos intézetek fölállí-
tásával emelkedének ugyan a' müvészségek és tudományok, 
de mivel ezeknek czélja leginkább az egyház szolgáinak 
müveltetése vol t , azért is általok a' sebtudomány csak 
keveset nyerhetett. A' sebészség később két pápai parancs 
által a' gyógytudománytól egészen megválasztatott, 's 
egyszersmind a' papoknak egyházi átok büntetése alatt 
minden véres műtétei megtiltatott; és csakugyan a' för-
dészség eredete is ezen időszakhoz esik, mivel az egyházi 
orvosok borbélyaikat küldözgették kisebb sebészi müté-
telek végbevitelére. Csak Olasz-országban lehetett ezen 
időben a' komolyabb munkásságot tapasztalni, hol a' se-
beszség is tanultabb gyógyászok kezei közt forgott. 

1311-ben P i t a r d Parizsban a' sebészeket Öszveszed-
vén , azoknak gyülekezetét állitotta, de az orvosi karral 
közbe jött tartós czivódás, és a' boncztudomány fölakadt 
előlépései miatt a' sebészség szük voltában továbbra is 
meg maradott.'—Csak c h a u l i a c - i G u y - v a l kezdődik 
egy kedvezőbb időszakasz , melly most a' boncztudomá-
nyon épült sebészséget jobb jövendővel biztatta. 

A' sebészség a' 16-dik században a' boncztudomány-
beli előlépések segedelmével ezen az ösvényen vezérelte-
tik egy magasabb állópontra P a r e , F r a n c o , F a b r i -
c i u s H i l d a n u s , F a b r i c i u s ab A q u a p e n d e n t e , 
S e v e r i n u s , és W i s e m a n n által. 

Tulajdonkép a' 16-dik század második felében kez-
dődik a' sebészség tündöklő időszakasza. A' számos hábo-
rúk , köz kórházaknak felállítása a' tapasztalásnak most 
tág mezőt nyitnak, és a' párizsi sebészségi academiának 
alaptétele a' szétszórt erőket öszveszedvén, követést ér-
demlő köz vetélkedést ébreszt. Francziaországban fényle-
nek : D i o n is. II. P e t i t , M a r es c h a l , G a r e n g e o t , 
L a f a y e , Q v e s n a y , M o r a n d , L o u i s , L e d r a n , 
L e c a t , L a m o t t e , R a v a t o n , D a u d , P o u t e a u , 
L e v r e t , S a b a t i e r , D e s a u l t ; Angolországban: 
C h e s e l d e n , D o u g l a s s , a' két M o n r o , S h a r p , 
C o w p e r , A l a n s o n , P o t t , H a w k i n s , S m e l l i e , 
és a' két H u n t e r ; Német ^Alföldön . - A l b i n , D e v e n -
t e r , C a m p e r - , Olaszországban: M o l l i n e l l i , B e r -
t r a n d i , M o s c a t t i ; Németországban: H e i s t e r , 
P l a t n e r , B i l g u e r , B r a m b i l l a , T h e d e n , R i c h -
t e r , S i e b o l d C. és M u r s i n n a . 

Ezen köz szorgalom által a' sebészség az újabb idők-
ben azon fokra emelkedett, mellyet nem annyira közön-
ségesen, mint inkább az egyes mütételek történetéből le -
het megfogni. — A' boncz- és élettudománybau tett elő 
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lépéseken alapodott merészség, a' gyógybánás egyszerű-
sége , és egyszóval tudományos kimiveltetés bélyegelik az 
újabb sebészséget. A' pallérozott nemzetek egyenlő rész-
vétele, a' sebészségnek miveltségi állapotja felől állandó 
vetélkedést táplál, mellyről azonban hatarozólag ítéletet 
hozni, tellyes lehetetlenség. 

III. 
S e b é s z s é g i K ö n y v t á r . 

A. S e b é s z s é g t ö r t é n e t e . 

A. O. G E O L I C K E , história cliirurgiae antiqua. Halael7l3. 8, 
—- — história chirurgiae recentior. Halae 1713. 8. 
Recherches critiques et historiques sur 1' origine, sur les 

divers états et sur les progre's de la Chirurgie en Fran-
ce. Paris 1744. 4. 

Sammlung einiger kleinen Schriften von den Scliiksalen der 
Chirurgie. Erfurt . 1757. 8. 

D U J A R D I N , historie de la Chirurgie depuis son origine jusqu' 
á nos jours. Tom. I. Paris 1774. — Tom. IT. par P E Y R -
H I L E . 1 7 8 0 . 4 . 

P O R T A L , historie de 1' anatomie et de la clxirurgie depuis 
son origine jusqu' á nos jours VI. Vol. Paris 1770. —-
1773. 8. 

,W. B L A C K , Entwurf einer Geschichte der Arzneiwissen-
sch'aft und Wundarzneikunst. Aus d. Engl, von I. C. F. 
S C H E R F . Lemgo 1 7 8 9 . 8 . 

A . V . H A L L E R , Bibliotheca chirurgica. Bern et Basil. Tom. 
I. 1774. Tom. II. 1775. 4. 

S T . H. DE V I G I L I I S VON CREIJZENFELD , Bibliotheca chirurgica 
II. Vol. Vindob. 1781. 4. 

N. R I E G E L , de fatis faustis et infaustis chirurgiae nec non ipsius 
interdum indissolubili amicitia cum medicina ceteris-
que studiis liberalioribus ab ipsius origine ad nostra 
usque tempóra, commentatio historica. Hafn. 1788. 8. 

K. S P R E N G E L , Geschichte der Chirurgie. Th. I . Halle 1 8 0 5 . 
8 . Th. II. von W . S P R E N G E L . Halle 1 8 1 9 . 

B. Az egész Sebészség. 
J. DE VIGO , practica in chirurgia. Lugd. 1516. 4. 
ABULCASEM , de chirurgia. Argent. 1544. 
G U I D O DE CAULIACO , chirurgia magna. Lugd. 1685. 4. 
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A . PAIIAET opera omnia. Edit. I . G U I L L E M E A U X . Paris 1582. 
Folio. 

G. FABRicii H I L D A N I opera. Francof. 1646. Folio. 
M. A. S E V E R I N I , de efficaci medicina. Lib. III. Francof. 

1646. Fol. 
H. F A B R I C I I AB AQUAPENDENTE opera cliirurgica. Patav. 

1647. Fol. 
H. BOERHAV'S Lehrsätze von Erkenntniss und Heilung der 

chirurg. Kranldieiten , mit Y. S W I E T E N ' S Commentar. 4. 
Bde. Dresden u. Leipzig 1749—55. 8. 

Louis , Dictionaire de cliirurgie communiqué á 1' Encyclo-
pe'die. 2 Vol. Paris 1772. 8. 

L. H E I S T E R , Institutiones cliirurgiae. 2 Vol. Amstelod. 1 7 5 0 . 
4. Deutsch. Nürnberg 1752. 

J. DE G O R T E R , chirurgia repurgata. Lugd. Bat. 1742. 4. 
Deutsch. Wien 1762. 

J . Z . P L A T X E R I , Institutiones chirurgiae. Lipsiae 1745. 8. 
Deutsch. Ebendaselbst 1749. 8. 

— — ex edit. C. C. KRAusii. Lipsiae 1783. 8. — Deutsch 
ebend. 1786. 8. 

E . P L A T N E R I , Suplementa in J . Z . P L A T N E R I institutiones 
chirurgiae. Lipsiae 1773. 8.—Deutschebend. 1776. 

C. G. LTJDWIÖ , institutiones chirurgiae. Lipsiae 1764. 8. — 
Deutsch ebend. 1766. 

G. MAQUEST DE L A M O T T E , Traité complet de cliirurgie. 4 
Vol. Paris 1722. 12. — 3. edit. rév. corr. et augment. par 
SABATIER. 2 Vol. Paris 1771. 8. Deutsch. Nürnberg 1772. 

A . P O R T A L , , Précis de chirurgie pratique. 2 Vol. Paris 
1767. 8. 

S. P A L L A S , Anleitung zur practischen Chirurgie. 2te Aufl. 
Berlin 1777. 8. 

R A V A T O N , pratique moderne de la chirurgie. Puhl, et augm. 
par LB SÍJE. 4 Vol. Paris. 1772. 8. 

C H O P A R T et D E S A U L T , Traité des maladies chirurgicales et 
des operations qui leur conviennent. 2 Vol. Paris 1779. 
8. Deutsch. Leipzig 1783. 8. 

J . A I T K E N , Anfangsgründe der theoretischen und practicheii 
Wundarzneikunst. Aus d. Engl. Leipzig 178Í. 8. 

H E V I N . Cours de Pathologie et de Thérapeutique chirur-
gicales. Oeuvre posthume de SIMON. Paris 1780. 8.—^3. 
edit. Paris 1793. 2 Vol. 8. 

B A L T H A S E R , chirurgische Krankheitslehre. Aus d. Holland. 
von W . SEELE. 2 Th. Wien 1 7 8 6 . 8 . 

L A U T H , Nosologia chirurgica. Argent. 1 7 8 8 . 8 . 
H. C A L L I S E N . Institutiones chirurgiae hodiernae. Hafn. 1777. 

Edit. 4ta Auct. et emendat. 2. Vol. Hafn. 1815 — 17-
8. Deutsch. 1798. 



B E V E Z E T É S . X I 

B. B E L L , Lehrbegftff der Wundarzneikunst. Aus d. Engl. 
mit Zusätzen von H E B E N S T R E I T . 3te,sehr vermehrte Ausg. 
7 Thle. Leipzig 1804—10. 8. 

L. N A N N O N I , Trattato di chirurgia et di lei respettive ope-
razioni. 6 Vol. Siema 1783—86, 8. 2. Edit. Pisa 1793. 

A . G . R I C H T E R , Anfangsgründe der Wundarzneikunst. 7 Bde 
Göttingen 1 7 8 6 ' . — 1 8 0 4 . 8 . 

G. NESI institutioni di chirurgia. 3. Vol. Pavia 1787—89. 
4 .— Deutsch. 2 Bde. Leipzig 1790. 8. 

J . L A T T A , System der praktischen Wundarzneikunde. Aus dem 
Engl. übersetzt mit Anmerk. und Kupfern vermehrt 
von F . L. A U G U S T I N . 2 Thle. Berlin 1 8 0 1 — 3 . 8 . 

D E L A F A Y E , Principes de Chirurgie. 6. Edit. Rouen. An. 3. 8. 
N O U Y . Edit. avec de nombreux changemens publ. par 
P. MOTTTON. Paris 1 8 1 1 . 8 . 

J. A R N E M A N N , System der Chirurgie. 2 Thle. Göttingen 1 7 9 8 
bis 1 8 0 1 . 8' . 

J. A . T I T T M A N N , System der Chirurgie. 2. Ausgabe. Leip-
zig 1811. 8. 

J . B . L E V E I L L E , nouvelle doctrine chirurgicale, ou traité 
complet de pathologie , de thérapeutique et d' opera-
rations chirurgicales. 4. Vol. Paris 1812. 8. 

BOYEB , Traité des maladies chirurgicales , et des operations 
qui leur conviennent. XI. Vol. Paris 1814—26. 8. übers, 
nnd mit einigen Anmerk. begleitet von. K . T E X T O R . 
Würzburg 1818—26. 

C. B E L L , System d. Operat. Chirurgie, übers, von Kos-
M E L I , bevorwortet von C. F. G R A E F F . 2 Thle. Ber-
lin, 1815. 

— — a System of operative Surgery founded on the Ba-
sis of Anatomy. 2. Ed. 2. Vol. London 1819. 8. 

J. G. B E R N S T E I N , praktisches Handbuch für Wundärzte nach 
alphabetischer Ordnung. 4 Bde. 5. Aufl. 1819. 1820.8. 

— —r Zusätze zum praktischen Handbuche für Wund-
ärzte. Leipzig 1824. 8. 

J. F. N I E M A N D , Uebersicht der Wundarzneikunde mit Be-
zug auf Arzneiwissenschaft und ihre Grundwissenschaf-
ten. 2 Bde. Halberstadt u. Leipzig 1816—1817. 8. 

J . D E L B E C H , Précis élémentaire des maladies reputies chi-
rurgicales. 3 Vol. Paris 1816. 8. 

J. CH. E B E R M A I E R . Taschenbuch der Chirurgie. 3. Ausgabe. 
2 Bde. Leipzig 1818—19. 

J . CAFURON , methodica chirurgiae instituta 2 Vol. Paris 
1818.8. 

F . X. von R U D T O R F E R . Kurzer Abriss der speciellen Chi-
rurgie. Bd. I. Wien. 1818. 8. 
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S . COOPER , Dictionary of practical Surgery. 5 , Edit. Lon-
don 1825. 8. 

S. C O O P E R ' S neuestes Handbuch der Chirurgie nach der 3ten 
engl. Originalausg. übers, durchges. u. mit einer Vor-
rede von L. F. v. F R O R I E P . 4. Bde in 10 Lieferungen 
mit Zusätzen nach der 4. Ausgabe. Weimar 1820—24. 8. 

J. B E L L , Principles of Surgery as they relate to Wounds, 
Ulcers , and Fistulas ; Aneurysms and wounded Arte-
ries , Fractures of the Limbs and the Duties of the 
military and hospitál Surgeon. Illustr. by. 160. Engra-
vings. 3 Vol. London 1815. 4. 

S . COOPER , the first lines of the practice of Surgery. 4 . 
Edit. II. Vol. London 1819. —20. 8. 

G. B. M O N T E G G I A , Institutioni cliirurgiche. 2. P. Milano 
1802'—>3. 

ALL AN's System of Surgery. Edinb. 4 819. 
A . R I C I I E R A N D , Nosograpliie' et Therapeutique chirurgica-

les. 4. Edit. Paris 1815 — 5 Edit. Paris 1821. 4 Vol. 
8. — Deutsch nach der älteren Ausg. von R O B B I . 2 Thle. 
Leipz. 1819. 

J. J. P L E N K , Anfangsgründe der chirurgischen Vorberei-
tungswissenschaften für angehende Wundärzte. 7te 
Aufl. Wien 1822. 8. 

C. J. M. L A N G E N B E C K , Nosologie und Therapie der chirur-
gischen Krankheiten in Verbindung mit der Beschrei-
bung der chirurgischen Operationen, oder gesammte 
ausführliche Chirurgie für prakt. Aerzte und Wund-
ärzte. Göttingen Bd. I. 1822. Bd. II. 1823. Bd. III. 
1825. 8. 

H . C A L L I S E N , System der neuen Chirurgie zum öffentl. u. 
Privatgebrauche. Nach der 4ten Ausg. übersetz, u. mit 
Commentar. u. vielen Zusätzen versehen von A. C. P. 
C A L L I S E N . Copenhagen Bd. I. 1822. Bd. II. 1824. 8. 

C. H. D Z O N D I , Lehrbuch der Chirurgie. Halle 1824. 8. 
A. C O O P E R ' S Lectures on the princijiles and practice of 

Surgerv; with additional notes and Cases by. F. TYR-
R E L L . London Vol. I. 1824. Vol. II. 1825. Vol. III. 
1827. —Deutsch Bd. I. Weimar. 1825. 8. 

L . C H . R Ö C H E et L. J . SANSON , nouveaux Elemens de Pa-
thologie medico-chirurgicale. 2. Edit. Paris 1828. 4 
Vol. 8. 

J. N. Rus T , theoretisch-praktisches Handbuch der Chirur-
gie , mit Einschluss der syphilitischen und Augenkrank-
heiten ; in alphab. Ordnung. Berlin 1830. B. I. II. 

V. v. K E R N , Vorlesungen aus der praktischen Chirurgie. 
Nach d. Tode des Verf. geordnet u. herausgfg. von R. 
F. Hussian. B. I. Wien 1331. 8. 
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C. Mütételtanitmány. 
H . G I R A U L T , quelques Traités des operations de Chirurgie. 

Paris 1810. 4. 
I . C O V I L L A R D , le Chirurgien Operateur , ou traité méthodi-

que des principales operations de Chirurgie. Lion. 
1640. 8. 

C. S O L I N G E N , jHandgriffe der Wundarznei. Frankf. a. O. 
1693. 4. 
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B. TRAVERS , an Inquiry concerning t ha t dis turbed s ta te of the vi-

t a l functions usual ly denominated consti tutional i rr i rat ion. Lond. 
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A . N . GENDRIN, histoire anatomique des inflammations. Paris e t 
Montpel l ier , 1826. 2 vol. — Ueberse tz t , mi t Nachträgen und e i -
nem Register vermerht von RADIUS. Leipzig 1828. 8. 

Gyuladcts (inftcimmatio , phlogosis) az egyes élet-
müves résznek azon állapotja, mellyben az életfolyamat 
és a' vérnek képlodékenysége rendkívül fölmagasztalta-
t ik , és fájdalom y vörösség,, öregbedett hőség, és da-
ganat által nyilatkozik. — 

KtSí.intlf \ > 
Í O A I V W T ^ ^ 
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Az é le t fo lyamat ' öregbedésének tar tósabb és nagyobbnak az 
az valóban betegesnek ke l l lenni, ba azt gyuladásnak akar juk m o n -
dani. — Csak ez ál tal különbözik a' gyuladás a' tevőleges torlódás , 
és emelkede t t é le t te l ly ' múlékony á l lapot já tó l . Ezen tünemények' 
tőoka ugyan az , melly a' gyuladásé , és azok ezzel végződhetnek. 
Ugyan ezt mondhatni az úgy nevezet t lobizgásrúl is. 

2. S. 
A' testnek minden életmüvei meggyulladhatnak, a' föl-

bőr, hajak, és körmökön kiviil.—A' gyulékonyság a' ré-
szek' idegeinek és haj ereinek mennyiségétől függ. — A' 
gyuladás' tulajdon széke a 'haj erek'rendszerében, és a' leg-
finomabb edények által át - meg átszőtt duczos idegrend-
szerben helyeztetik, melly utolsó az egész test' táplálódá-
sát kormányozza. 

3. S. 
A' gyuladás mindenkor nagyobb vagy kisebb fájda-

lommal kezdődik, a' rész' érzékenysége emelkedik, nyom-
ban követi ezt a' vörösség, az eddig vér nem járta edé-
nyek vörellenek, a' hévmérséklet öregbedik, a' rész mun-
kálódása elfajiil, az elválasztás legalább kezdetkor el-
nyomatik, vagy megváltozik, a'kigőzölés kisbedik, és 
a' rész megdagad. Ezen tünemények különböző arányban 
fejlődnek ki egész egy bizonyos magasabb fokig, midőn 
aztán közönségesen láz járul hozzájok. 

4. S. 
A' fájdalom az idegek' emelkedett munkásságának és 

az ez által később okozott vér' oda rohanásának, meg az 
edények' életbelifeszülésének következése, melly később 
a' részek nevezetes kitágulása, és feszülése miatt még in-
kább öregbedik. A' fájdalom a' gyuladás' fokához, és a' 
meglepett rész' érzékenységéhöz képest kölönböző; gyak-
ran csak bizonyos csiklándozás, viszketeg, vagy kelle-
metlen feszülésnek érzésében áll; máskor szúró, szaggató, 
égető, és az igen ideges részekben ollykor határtalanul 
nagyra nő. >— A' vörösség, melegség, és daganat az ide-
gek' és hajerek' emelkedett munkálkodásaiul függenek, 
és ezen részek' elágazásainak dusságával egyenes arány-
ban vannak; honnan a' vörösség, melegség, és daganat 
különbféle lépcsői a' gyuladás' fokával, és az ettől meg-
lepett életmű' nemességével párhuzamosan járnak. -— A' 
daganat a' gyuladásnak kezdetével mindenkor a' vér' öreg-
bedett berohanásátul függ. — A' vér' vörössége, úgy a' 
hévkifejlődés az életfolyamat' tulajdonai, mellyeknek, 
ennek öregbedtével, nagyobbodniok kell. De mint a' hév-
mérő bizonyítja, a' gyuíadt részben a' melegség még sem 
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olly nagy, mint érzésünk látszik tudtunkra adni. Azon 
helyen, hol a' haj erek' rendszerének legfinomabb ágaza-
tai vérerekbe való átmenetelek végett öszvejönek, min-
denkor több haj erek nyilnak egyetlen egy vérérrel ösz-
sze.' A' hajerek' rendszerének ezen elrendelésében talál-
juk okát már egésséges állapotban is a' vér' lassúbb moz-
gásának, melly a' hajerek rendszerének munkálódásival 
szorosabb viszonyban áll. ITa tehát a' gyuladás alatt a' 
gyuladt részbe a' vérnek nagyobb torlódása történik, ez 
bizonnyal a' haj erek rendszerének öregbedett munkássá-
ga és életbeli feszülése által történik, mivel a' vér-
erek nem képesek a' beléjök vezérlett vért azon sebes-
séggel fölvenni, és tovább vezetni; azért is a' haj erek ki-
feszülnek, és mintegy mesterségesen kifecskendve lenni 
tetszenek, és még ott is látszanak, hol a' vér' színtelen 
részének vitele miatt egésséges állapotban láthatatlanok; 
sőt a' gyuladás' későbbi lefolyása alatt ú j edényágazatok 
képlődnek, mellyeknek a'sejtszövet nyúj t fészket.-—Ezen 
folyamatban találjuk okát annak, hogy a' gyuladás, melly 
kezdetben egyedül erőbeli betegség gyanánt vétethetik, 
későbben az életmüvek' allcatásában szembetűnő változá-
sokat hoz elő. — Az idegek', és hajerek' rendszerének 
emelkedett munkássága a' sejtszövetbe bővebb átizzadást 
okoz, mintsem az egésséges állapotban történik; a' sa-
vónalt egy része t. i. sőt némelly esetben a' vérnek vörös 
része is a' feszült érfalakon áthat, és a' sejtszövetbe Öntő-
dik k i ; azért is a' sejtnek falait ezen esetben megvasta-
godva, savós, fehérnyés, ollykor véres nedvvel telve ta-
lálhatni , melly nedvben nem ritkán fehérnye és pelyhek 
úszkálnak, vagy a' sejt' falaival részint öszvenőve is van-
nak. -— A' vérnek változott tulajdonságát, és öregbedett 
képlődékenységét a' lobpille muta t ja , melly a' vér' rost-
anyagábul áll. 

Az ösztönnek különböző f o k a , ugy az ez ál ta l okozott ideg-
rendszer viszahatása szerint kezdetben vagy is a k k o r , midőn a ' f á j -
dalmon kivül még a' gyuladásnak , egyéb tüneményei nincsenek meg 
(melly állapotot némellyek a' gyuladás neki készülése gyanánt tek in-
t enek) a ' finom edényekben bizonyos görcsös öszvehuzódás hozatik 
e l ő , mellyre az edények' életbeli feszülése, a ' vérnek nagyobb oda -
tolongása , és az emelkedett életfolyamatnak egyebb tüneményed k ö -
vetkeznek. — Ezen helybeli tüneményeket, és a ' gyulasztó lázéit v a -
lamike'p össze lehet hasonlitani. Valamint amott az edények ösz-
vehuzikjása, és a ' vérkeringésnek akadálya , ügy i t t borzadás, hideg , 
a ' bőrnek öszvehuzódása, csekély érverés t apasz ta l t a tnak , és csak 
ezek után következnek még az edényrendszer ' életbeli feszülésének 
tüneménye i , öregbedett hőség , ' s tb. Eleintén mintegy gyulasztó 
t;örcs jelenik meg , az edényrendszer egcszen az idegrendszer által 
kormányozta tik. 
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5. S. 
Mind azon ártalom, melly az életmüves részre iz-

gatólag munkálkodik, a' gyuladás' gerjesztő oka gyanánt 
tekintethetik. Ezen behatásnak szükséges nagyságát áta-
lanosan meghatározni nem lehet , mert az az egvmis ösz-
tönfogékonyságtul és az életművek' tulajdonságátul függ. 
A' gyuladásra leginkább erős, fiatal, bővérű, vérmes és 
epés mérsékményü emberek hajlandók. - A' gyuladás leg-
inkább azon részekben származik, mellyek igen érzéke-
nyek, és mellyekben a' hajerek' rendszere igen kifejlő-
dött. — A' gyuladásnak közönséges gerjesztő okai ezek: 
nedveink' bizonyos, szabályos vegyitésöktül eltávozó tulaj-
donsága, a' szokott kiürítéseknek fölakadása, ragályok, 
erőmüves ártalmak, u. m. taszintás, ütés, sebzés, 'stb 
fölhevülés után következő meghűlés, tűzzel 's éles anya-
gokkal történt égetés 'stb. 

6. s. 
A' gyuladásnak kimenetelei ezek: oszlódds, átizza-

dds, genyedés, fekélyedés, keményedés, és némelly más 
féle elfajzásai az életmüveknek végre a' fene. Mind, 
ezen állapotok az oszlódást kivévén, ugyan annyi, de kü -
lönböző életfolyamatot tesznek, mellyek gyuladás által 
okoztatván, ez által még jó ideig kisértetnek. 

7. S. 
Az oszlódásnál (resolutio) a' gyuladás tüneményei 

csaknem azon renddel széllednek el, mint a' mellyel kifej-
lődének, midőn is aztán a' beteg rész természetes állapot-
jára visszatér. Legelőször a' fájdalom enyhül, vagy egé-
szen megszűnik, azon arányban kisbedik a' hőség és a' 
vörösség ; csak a' daganat marad több ideig hátra, addig 
t. i. míg a' sejtszövetbe kiöntődött savós és fehérnyés 
nedv ismét föl nem szivatik. 

Ezen kimenetelt várhatni: ha a' gyuladás nem sebe-
sen fejlődik ki egy nagyobb fokig, a' fájdalom nem kü-
lönösen nagy, nem kopogó, és ha a' gyuladást kisérő láz 
izzadság, és liúgybeli ülepettel biráltatik. 

Az osztódás a ' gyuladás ' enyészésétül vagy visszalépésétől az 
által különbözik , hogy ezeknél közönségesen a' gyuladás vcgy azon-
nal , vagy majdan egy más helyen ismét kitör. A' visszalépés izgátasi 
oktúl f ü g g , melly az elöbbeni gyuladást ápolónál valóban erősebb. 
A' visszalépés gyakorta a ' változó élőtehetségnek , és emelkedett 
érzékenységnek á l l apo t j a , leginkább ha ezt viszaverő, öszvehúzá 
szerekkel bántogatjuk. így p- o. az orbáncz, és birálásbeli gyula-
dúsok viszalépni igen ha j landók . 
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8. 5. 

Midőn a' sejtszövetbe, az életművek' térimbelébe, 
vagy a' test' üregeibe szokatlanul nagyobb mennyiségben 
lépnek ki a' savós nedvek, akkor a' gyuladást átizzadás-
sal (exsudatio) mondjuk végződni, mi többnyire a' gyu-
ladás' vége felé történik, vagy legalább akkor, midőn az 
fő fokáról alá felé hajlik. — A' kiöntődött nedv (vérsavó, 
és hegedékeny nyirk) tulajdonságára nézve különböző, 
ollykor vékony 's átlátszó, máskor merőbb, pelyhekkel 
vegyült , 'stb. Az izzadmánynak sűrűbb része nem r i t -
kán öszvenöveszti az egymás mellett fekvő részeket, az 
edények ezen közállományba veszik magokat, és igy ké-
szül az öszvenövés. Ha pedig a' sejtszövetbe lépett 
nedv csak savós, akkor vízkóros daganat (vizeny, oe-
dema) szármozik. — Az átizzadás többnyire a' savós hár-
tyákon történik, de a' takonyhártyák' gyuladásához is örö-
mest szegődik; és a' hajereknek majd gyulasztó, majd 
gyönge állapot jávai jár. 

9. S. '> 

Ha az oszlódás meg nem történik, akkor a' tiszta 
gyuladásnak legközönségesebb kimenetele a' genyedés 
(suppuratio) és a' gyuladás' nagyobb fokánál csak ugyan 
természetesnek is látszik, honnét sokan az egészen kifejlő-
dött tiszta gyuladást genyedő gyuladásnak is nevezik. — 
A' geny a' haj erek' falai által választatik el , és hihetőleg 
a' vér' fehérnyéje által képeltetik. Ha a' geny a' sejtszö-
vetbe gyűl meg, akkor tályog, geny daganat vagy kele-
vény (abscessus) támad. A' genyedés' folyamatja valósá-
gos elválasztás, és a' részek'életereje' állapotjának erre 
annyi befolyása van, mint akármelly más elválasztásra,— 
Közönségesen á' genyedéssel nincsen a' részek' elfajulása, 
megromlása öszvekötve ; mert hogy ollykor megromlott 
sejtszövetnek maradványai találtatnak a' genyben, vagy 
hogy a' tályogot fedő bőr megvesztegetődik, annak okát 
knás történetbeli környülményekben lehet találni, t. i. 
a' sejtszövet' és bőr'erőszakos kifeszitésében, vagy abban, 
hogy a' genyedés közönséges vagy helybeli sérelmek mi-
att fekélyedésbe ment által.—A' sejtszövet'ezen megrom-
lott maradványait az úgy nevezett genybéllel fölcserélni 
nem kel l , mivel ezeket a' gyuladt rész közepén a' bekö-
szöntő genyedéskor mint fehér kocsonya nemű, szálakba 
foszló , félig átlátszó pelyheket tapasztalhatni, mellyek az 
életművezetségnelc semmi nyomát nem mutatják, és kez-
detkor a' környelő sejtszövettel erősen öszvenőve vannak, 
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későbben pedig a' gennyel együtt kitaszítatnak. — Ezen 
genybelek öszvement fehérnyének merőbb hegedményei. 

10. s . 
A' gyuladás' genyedésbe való átmentét várni lehet: 

ha a' gyuladás nehéz, és csak hamarjában nagyra nő , ha 
a' fájdalom nyomó, a' feszülés és daganat nagy, a' gyu-
ladt rész laz tulajdonságú, és sok sejtszövettel környel-
tetik. — Ha a' gyuladás tovább ta r t , mint szokott, a' ki-
viil hogy birálási mozgalmak tapasztaltatnának, ha a' fájda-
lom kopogóvá változik, a' vörösség, és daganat pedig a' 
nélkül hogy elenyésznék, csekélyebbé leszen, ha a' da-
ganat lágyúl , a' beteg borzadoz, akkor már a' geny' 
képlődése, vagyis a'genyedésbizonynyal elkezdődött. Er -
re a' daganat mind inkább lágyul, közepén, a' közben 
mig köröskörül öszveesik, emelkedik, midőn is tapintás 
közben hullámzást (fluctuatio) lehet észrevenni, a' bőr 
a' legemelkedettebb részén áttetszővé lesz, a' geny' átlát-
szik , a' bőr végre a' halkal történő felszívás miatt föl-
pattan , és a geny kiürül. — Ha a' kelevényt fedő részek 
tömöttek, akkor mielőtt a' föLfakadásra jőne a' dolog, 
a' geny mindenfelé elterjed. Ha pedig a' gyuladás csekély, 
akkor alig lehet elvárni a' fölfakadásra való hajlandóságot. 
A' mélyebben fekvő, és belső életművek' gyuladásánál, 
ennek genyedésbe való átmentét nehéz megtudni; melly-
höz vetni lehet , ha a' gyuladás' tüneményei birálás nél-
kül kisbednek, ha a' rész természetes foglalatosságára 
nem tér vissza, ha a 'beteg benne nehezséget, nyomást, 
vagy hideget érez, 's ha többször borzadoz ; erre aszláz' 
tüneményei jelennek meg; t. i. a' tenyerek' és talpak' égő 
heve, leginkább evés után körülirt arczpirosság, sorva-
dás, éjjeli izzadások, hasmenés, 'stb. Gyakran a 'mély-
ségben hullámzást, vagy kivül azon részen vízkóros daga-
natot lehet tapasztalni. — Az aszláznak tüneményei min-
den nagyobb genyedésselöszvekötetnek, és hihetni, hogy 
ez részint a' fehérnye és rostonya' vesztességétül, és rész-
ről a' geny fölszivásátul szármozik. 

A' geny' korlátlóclása a ' keleve'ny' üregébe kiöntődöt t kép lő-
dékeny nyirknak a' gyuladás alatt történt meghegedésétől függ, melly 
á l ta l bizonyos sima falu üreg készül ; az üreg' falaiban a' ha je rek 
igen kifej lődőitek, a ' mi által a' geny az egyéb sejtszövettől elzá-
rat ik, valamint egyik sejtből másikba való átmente megakadályoztatik. 
Olly esetekben , mellyekben a ' gyaladáshoz az említett nyirkkiöm-
lés nem j á r u l , a ' genyüreg' korlátlódása nem tör ténhet ik m e g : 

. o. némelly orbánczos gyuladásoknál. —' Ha a ' genyedés a ' savós 
i r t y á k ' fölíiletén támad, akkor az edényeknek már előre jól ki kell 

fejlődniük. Azon részekben , mellyek számos érágazatokkal b i r n a k , 
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a ' genyedés sebesebben származik. — A' tá lyog ' f a l a i t , elválasztó 
és fölszivó fölüle tek gyanánt kel l t ek in tenünk. 

11 . s . 
A' tiszta geny átlátszatlan, eléggé ragadós, sárgás 

fehér nedv, melly nagyitó íiveg alatt kis gömbölyüded te-
kéidből látszik állani; és sem savas sem lúgos természet-
tel nem bí r , (még is, az előtt hogy rothadásba menne 
által , megsavanyodni mondatik) hév, léi és sav által 
megalszik, lúgsók vagy ezeknek fölösleges szénsavas egye-
lékeik által részint fölolvad, részint enyves gyurmavá 
változik. A' geny' közelebb létrészei ezek: fehérnye, 
vonattárgy, zsirviaszhoz közelítő anyag , szikag, több 
sók, főkép sósavas- és villósavas szikag. Vegyitésbelí 
tulajdonságaira nézve a' gennyel egészen meg egyez a' sár-
gás fehér genyféle anyagnak (matéria puriformis) neve-
zett nedv, melly a' meggyuladt takonyhártyákból izzad 
k i , de a' meggyuladt savós hártyákból kiizzadó vékony 
nyirkos nedv is ezen nemű. 

A' geny vegyitésbeli tulajdonságaira nézve a' savóval legjob-
ban megegyez, a ' fehérnye a' genyben még is a ' hegedésnek nagyobb 
fokát éré el , át látszatlan , eléggé ragadós , hév és tömény savak 
által kevesbé heged meg. — A' genynek vékonyabb része fölolvasztott 
sósavas hugyagban fö lo lvad , de a' savó nem. — Azon v é l e m é n y , 
hogy a ' savóban gömbölyiis tekecsek n incsenek , szoros vizsgálatok 
á l ta l megczáfoltatott. '"') Hogy a' tekecsek a ' genyben csak akkor 
kép lőd jenek , miután az edények által már e lvá l a sz t a to t t , valószí-
nűnek látszik. 

BAUER u n d FARADAY b e i HOME , o n t h e e o n v e r s i o n o f p u s i n t o 
granulat ions or new flesh ; in Pilosophical Transact ions . 1 8 1 9 ; 
pag. 2. 

L á s d : BRUGMANN'S Diss. de pyogenia. Groening: 1785. 
E . HOME, Ahhandlung über die Eigenschaf tendes E i t e r s ; in Samm-

lung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche prakt ischer Aerz-
te . Bd. X I I . St. 4. 699 lap. 

12. S. 
A' geny azonban átalában véve, azon életmüvek' tu-

lajdonsága szerint, mellyekben elválasztatik, az egymi 
alkotmánya, és a' gyuladás' foka szerint igen különböző. 
A' geny a' vele vegyülő nedv' tulajdonságátul is változik. 
Ezen okokbul ollykor a' tejfelhöz hasonlít egyenlő ösz-
veállásu; máskor taknyos, savós, vékony. Epen igy vál-
tozhatik a' geny színére nézve is. 

A' genynek ezen különbféleségébül magyarázhatni 
meg, hogy a' geny' vegyületének kifürkészésére tett vizs-
gálatok még eddig igen bizonytalanok, és igen különbö-
zők. Azon számos vegyfürkészetek közül, mellyek a' 
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geny' és takony' megkülönböztetése végett tétettek, a' 
Grasmeyeré legnevezetesebb. Ha a' geny t. r. 
12. résznyi lepárolt vizz el , és egy rész borkő-olajjal ve-
gyítetik, úgy a' genyben különböző tulajdonságához képest 
sebesebb vagy lassabban, valamelly enyves, szálakba fosz-
ló , átlátszó kocsonya képződik, de ez csak az egésséges 
takonytúl különbözteti a' geny et , mivel a' gyuladás alatt 
kifolyó takony a' vizsgálat alatt ugyan azon tüneményt 
adja elonkbe, mint a' sejtszövetnek genyje. — Gruithui-
sen -f-) nagyitó üveg alatt a' genyben fehér, tekés, fölüle-
teiken könnyeden pettegetett magvakat tapasztalt, mely-
lyek néhány óra múlva lehullnak, és gömbölyű tekin-
tetöket még a' megszáradt, de ismét föláztatott genyben 
is megtartják. A' mondott magvak a' takonyban csali 
akkor látszatnak, ha ez vizsgálat előtt tiszta nedvben eresz-
tetik föl. A' takonybeli magvak kevésbé számosali, és 
sötétebbek. 

BERZELIUS , über thierische Chemie , in SCWEIGGER'S Jou rna l 
fü r Chemie und Physik. Bd. 12. St. 3. 330. lap. 

Abhandlung von dem Ei ter und von den Mitteln , ihn von a l -
len ihm ähnlichen Feucht igke i ten zu unterscheiden. Gott ing. 
1790. 8. 

f ) Naturhis tor ische Untersuchungen über den Unterschied zwischen 
Ei ter und Schleim. München , 1809.. 

13. S. 
A' geny gyuladás nélkül nem képződhetik, de ez 

olly csekély lehet, hogy gyakörta alig, vagy épen nem 
vétethetik észre, és gyakorta az életmüvek' csekély élő 
tehetsége, az igen silány idegerő , és a' vér' igen hig vol-
t a , , úgy bizonyos kórszunyok'jelenléte miatt megesik, 
hogy elfajúlt , savós, 's vékony geny készül, a' nélkül 
hogy a' gyuladás' tüneményeit tapasztalni lehetne. A' 
genynek bizonyos üregben való ,'korlátlódása is azt bizo-
nyí t ja , hogy gyuladásnak kellett jelen lenni. Az e Ide ént 
származott kelevények hideg tdlyogoJcnak, vagyis nyirh-
helevényehneh (abscessus lymphatiei) mondatnak. Ezek 
mindenkor valamelly közönséges korcsvegyületen épült 
bajnak következelmei, és vagy magoktól, leginkább több 
helyeken egyszerre , vagy pedig külső erőszakok után tá-
madnak. 

A ' t e s t n e k azon közönséges á l l apo t j á t , mellyen ezen kelevé-
nyeknek támadása alapodik, W a i t h e r szerint nem ok nélkül geny es 
kórszunynak (diathesis pu ru len ta ) l ehe tne nevezni ; haneui azt 
nem lehe t h inn i , hogy a ' geny a ' vér ' olvadásából az edényekben 
képződik , és hogy a ' vér közvetet lenül genynyé változik. Azon kör -
oyülmény , hogy geny ta lá l t a to t t a ' vérben, ezen vélemény' h iedel -
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rwére nem szolgálhat o k u l , mivel ezen e s e t , ha a ' viszerek' falai 
nincsenek meggyúlva, csak a ' geny' fölszivására muta t , midőn is a ' 
geny nem csak a' visz - hanem a ' nyirkerekben is talál tatot t . 

A' hideg kelevényektől az úgy nevezett torlódásbeli kelevé~ 
nyeltet meg kell különböztetni , midőn a' genynek kút for rása , az 
az többnyire a ' csontok' szuvas megromlása , a' test ' fölületén lévö 
genygyüléstől többé kevesbé távol esik. Melly esetről még más 
helyüt t is leend szó. 

") CRUVEILHIER , Anatomie pathologique. Vol. I. p. 200. 
GENDRIN a z i d . h . 2 2 . l a p . 

1 1 s . 
A' hideg kelevény' támadását közönségesen, a' nél-

kül hogy helybeli tüneményeket lehetne tapasztalni, meg-
előzik: az étvágynak csökkenése, bágyadság, könnyed 
fáradás, nyugtalan álom 'stb. — Ezekre a' test' fölüle-
tcnek valamellyik részén (mellyen némelly betegek bi-
zonyos viszkető érzést tapasztalának) többnyire a' lapcson-
tok közt, a' mellkason, az ágyékon, a' czomb' fölső részén 
csekély, nem korcs-szinü, érméczes, csak alig hullámzó 
daganat támad, melly nem fájdalmas, és a' betegnek leg-
fölebb feszülés, és nehezségnek bizonyos homályos érzé-
sét okozza. -— A' daganat lassanként nagyobbodik, olly-
kor igen nagyra nő , a' hullámzást benne tapasztalhatni, 
úgy a' megzavart összehasonlódásnak némelly jelei is 
vétetnek észre. — A' daganat előbb utóbb fájni kezd, a' 
fedő bőr megvörösedik, feszül, az említett közönséges 
tünemények öregbednek, láz-mozgalmak állanak elő, és 
a' testnek egész külseje senyvessé leszen. A' lassanként 
vékonyodó bőr végre fölfaltad, és bizonyos vékony, a' 
genyhöz közelítő, ollykor egészen megromlott büdös, 
nagy mennyiségű nedv ürül k i , mellyre tiszta, és h a 
a' közelfekvő csontok már elromlának, eves nedv' kifolyá-
sa következik. Ezen szembetűnő nedvvesztés, és az er-
re jókor következő oldódzkodásbeli izzadások és hasme-
nések által az életerők korán eltékozoltatnak. 

15. S. 
B é i n l , R u s t , és mások az úgy nevezett nyirkda-

ganatok' mivoltát a' nyirkerek' megszakadásán, vagy ezen 
erek' falainak kitágulásán alapúit érömlenyben (extra-
vasatum) tartották, a' honnan az erők' sebes csüggedését, 
's más efféléket magyaráztak, mellyek a' daganat' fölfalca-
dása után a' nyirk' szünet nélkül tartó vesztességébÖl ered-
nének. — Az ezen daganatokban foglalt nedv' tulajdonsá-
gainak szoros megvizsgálásai (melly nedvről R u s t azt 
állítja, hogy csak a' betegség' korábbi szakaszaiban légyen 

n 
Itt 

HjM 

I i n 

11 



30 I. OSZTÁLY. GYULADÁS. 

átlátszó, cs szinetlen) azt bizonyítják, hogy az a' geny-
hoz hasonlít inkább, mint a' nyirkhoz; W a i t h e r pedig 
azt meggyőzőleg bebizonyította, hogy a' nyirkdaganato-
kat a' nwndott értelemben meg nem lehet engedni, 's azo-
kat kelevényeknek (nyirkkelevényeknek) kelljen tekinte-
n i , mellyek' támadását valamelly alattomos, ha mindjárt 
érzőleg észre nem vétethető, gyulasztó állapot szokta meg-
előzni, de mellyeknél az igen elcsüggedt élőtehetség miatt 
nem sikeres 's ragadós geny, hanem vékony többé vagy 
kevesbé zavaros nyirkos nedv választathatik e l . — B e i n l -
nak azon véleménye, hogy a' legerősebb 's egéségesebb 
emberek inkább mint a' gyengék, a' férjfiak többször 
mint az asszonyok lepetessenek meg ezen betegségtől, és 
hogy külső erőszak nélkül közönséges betegségek nyirk-
kelevényt elő nem hozhatnak, — nem való , és már 
R u s t t ó l is megczáfoltatott. -—Magok a' nyirkd aga Hatok-
ról írók is a' hideg kelevényeket, és afféle genygyülése-
ke t , mellyek mint a' gerinczoszlop' csontjai szuvas meg-
romlásának következelmeitávól részekben támadtak, (tor-
lóddsbeli lcelevényele) hányszor nem tartottak nyirkda-
ganatnak, és hányszor nem orvosolták azt, mint ollyant? 
annak magam vagyok szemmel látott tanúja. 

m) J . A. SCHMIDT, über den Grund der Tödt l ichkei t der Lymph-
geschwülste : in den Abhandlungen der medic . chirurg. Jos. Aca-
demie in W i e n . Bd. II. 

A PAULI , Bemerkungen über Congestions-abscesse, in RUST'S 
Magazin. Bd. VII . 383 lap. Bd. VIII . 434. lap. 

N a s s e "X'egy esetet jegyez föl, mel lyben bizonyos ege'sse'gés 
izmos ifiu' férfi külső erőszak következésében czombja'i fölső r é -
szén daganatot k a p o t t , mel lynek t a r t a lma fölnyitás után a ' ny i rk-
kal egészen megegyezett. Bizonyos tiszta áttetsző nyirknak át izza-
dását semmi a ' nyirkdaganatok el len ajánlot t bánásmóddal meg nem 
lehe te t t gá to ln i , úgy hogy a ' beteg aszkóros emésztődés ' veszedel-
mének le t t légyen kitéve. Csak az olvasztott fojtósavas higany-
nak helybeli alkalmazata vol t képes a ' nyirkedényeket elzárni. Ezen 
eset (mellyet magam i s , ámbár Hálán vol t átutazásomkor csak egy-
szer lá t tam , és mellynél a ' tiszta nyi rk ' tar tós kifolyásáról , me ly -
lyet nyomás á l t a l nagyobbítani l e h e t e t t , meggyőződtem) azt bi-
zonyít ja , — hogy külső erőszak á l ta l okozott nyirkedények szaka-
dásának következésében a ' sejtszövetben valódi nyirk gyiilekez-
het ik meg , és mel ly ' átizzadásnak meggátolása csak a ' megszakadt 
nyirkedények' bedugálásával történhetik , de melly esetek valóban 
a ' légri tkábbak , és csak azokat lehet tu la jdon értelemben nyirk-
daganatoknak nevezni ; és á l ta lok azon fölebb kimondott állítás, 
hogy a' szokásként nyirkdaganatok gyanánt fölhozott esetek csak 
kelevény-másolatok legyenek bebizonyodik inkább, mint megczáfol-
tat ik. — Ugyan ezt á l l í to t ta L a n g e n b e c k i s , de midőn azt 
adja á l l í t ásához , hogy azon tömlős d a g a n a t , melly gyakorta a ' 
könyökön ollykor helybeli o k b ű l , ollykor ez nélkül szármozik , 
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és épen a' könyökcsúcson helyeztetvén , t iszta nyirkos nedvet t a r t 
m a g á b a n , a ' nyi ikdaganat nevét mege'rdemelje ; akkor ezen á l l í t á s -
nak el len kel i mondanom , mivel ezen a ' könyökön t á m a d t daga-
na t nem más , mint az i t t t a l á l t a tó takonyerszénynek vizkóra, és a ' 
térdkalács tömlős vizdaganatának té te thet ik e l lenébe . — E k l v é -
leményét sem hagyhatom helyben, ki a ' nyifk daganatokat a ' t a k o n y -
erszények' ki tágulásában , és beteges e lválasztásában véli ál lani. — 
Z e m b s c h f ) K l u g e u tán , hogy az i rók ' különböző véleményei t 
egyeztesse, ezen két fé le daganatot különböztet i m e g : 1) a ' f o r r ó , 
és idült ny i rkdagana to t , mint helyben támadt és kór je^es be tegsé -
ge t ; 2) az á lny i rkdagana to t , vagy is a ' nyi rktá lyogot . 

") Im Archiv für medicinische Er fah rung von HORN , NASSE, und 
HENKE, B d . I . 1 8 1 7 . 3 7 7 . l a p . 

Az id. h. Bd. II. 197. lap. kk. 
Bericht über die Ergebnisse in dem chirurg. K l i n i k u m zu Lands -

hut . L a n d s h u t ; 1824. 4. 
f ) Ueber die Lymphgeschwuls t ; in RUST'S Magazin. Bd. XXVII . 

1. lap. 

16. S. 
A felélyedés (exulceratio) a' genyedéstől az által 

különbözik, hogy a' részek' valóságos romlásával, és vé-
kony, csipős, rosz szagú különbféle szinü genyes nedvnek 
elválasztásával jár. A' fekélyedés vagy közvetetlen a' gyu-
ladásbul, vagy az előre járt kel evényből származik; okai: 
majd helybeli ártalmak p. o. czélszertelen orvoslása a' 
fölnyitott kelevénynek, majd közönséges betegségek, p. 
o. görvély, bujasenyv, sü ly , 'stb. 

17. S. 
A' lceményedés (induratio) az által támad, hogy a' 

gyuladás alatt a' sejtszövetbe kilépett nedvek meggyü-
lekeznek, megsürüdnek, és a' sejt' falait egymással ösz-
veforrasztják. Ezen forrasztó gyurmában az edények szer-
te terjedvén, azt életmüves állapotra emelik, és csak 
ugyan ezen edényektől függ a' daganat' táplálódása is. Az 
edények számosan lévén, vagy szemlátomást kiterjesz-
tetvén , általok a' rész' térim éje igen megnő, és folyvást 
Mgedékeny nyirk tétetik le, vagy pedig zsirnemii, vagy 
épen csontgyurma termődili. Ha a' sejtek' falai, a' nél-
kül hogy további letétel történnék, egymás közt Öszve-
nőnek, akkor a' megkeményedett rész ollykor az egés-
ségbelinél kisebb lesz. A' keményedett résznek kemény-
sége a'sejtszövetbe kiöntődöttnyirknali mennyiségéhöz, a' 
résznek alkatásához, az előre járt gyuladásnak lefolytá-
hoz , és a' keményedés' tartásához képest igen különböző. 
Atalában a' daganaton a' bőr nincs megváltozva, edényei 
azonban viszdagosak lehetnek, vagy maga a' bőr a' da-
ganattal magával tökéletesen öszvenőhet. Ekként a' gyula-
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dásnak következelmei által különbféle elfajulások, a' ré-
szek' szabálytalan táplálódásán husanyos és faggyú dagana-
tos elfajiílásain stb. alapuló nagyobbodások származhatnak 
a' különbféle részekben. 

18. S. 
A' keményedett részben, ha tán valamelly szokatlan 

izgás nem telepedett meg benne, az érzékenység csekély, 
benne a' vérkeringés csak tökéletlenül látszik történni, 
honnét a' hévfejlődés is csekélyebb, a' mit gyakran ma-
ga a' beteg is érez. -— Ollykor a' keményedés által épen 
semmi bajok nem okoztatnak, de sokszor gyuladás-, feké-
lyedés-, és rákkal végződik 

A' gyuladás minden életműben végződhetik kemé-
nyedéssel, leginkább még is o t t , hol a' gyuladás tar tós, 
és alattomos, csekély erejű életmüveket lep meg, miri-
gyeket, vagy ollyakat, mellyek számos edényeldcel bír-
nak, tömött sejtszövettel fedeztetnek, leginkább epesáros, 
búval bajjal élő, a' vagy görvélyes, és más korcsvegyü-
léssel küzdő embereknél. 
M) K . WENZEL, über die Indurat ion und das Geschwür in i n d u r i r -

ten Thei len . Mainz. 1815. 8. 

19. S. 
A' gyuladásnak helybeli halálba való átmentét fené-

nek nevezzük, melly által a' fenés részben a' közönséges 
természeti törvények, leginkább a' rész' vegyületét érdek-
lők , a' magok tisztaságában állanak be. Üszök (gangrae-
na) neve alatt a' részek' azon állapotja értetik, mellyben 
még az életerők egészen el nem oltodván, (meleg fene) 
a' részek még szabályos munkásságokra visszavezette th ét-
nek , (ekkor a' gyuladásnak még bizonyos foka van je-
len) ; f sne (hideg fene sphacelus), pedig azon állapot, 
midőn a' rész tökéletesen elhalt. 

20. S. 
A' fenének mivolta az edény.- és idegmunkásságnak 

kialvásában áll, melly által helybeli halál okoztatik. Tar-
tani lehet ezen kimeneteltől a' szokatlanul nagy, és se-
besen fejlődző, nevezetes közönséges kórjelekkel járó 
gyulád ásóknál, fiatal, erős egymiknél, és erős veszedel-
mes erőszakok után, a'gyöngeség' közönséges jeleivel fö l -
ruházott személyeknél, úgy ha a' gyuladt résznek vörös-
sége kékes, vagy szennyes - sárgára változik, és csekély 
fájdalom mellett hagymázos láz van jelen. — Ha a' f á j -
dalom sebesen magas fokra hág, ha a' gyuladás' daganata 
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kemény, száraz, és igen feszül, a' melegség szenvedhe-
tetlen, a' bór komor vörös, vagy barna vörös, a' láz 
tömérdek, és ha olly tünemények nem állanak be , mely-
lyek a' gyuladásnak genyedésbe való átmentét jelentenék; 
akkor nem sokára az életerő' kezdődő kimerülése köszönt 
be. A' nagy fájdalom tompa, nyomó, feszitővé lészen, a' 
vérkeringés megvan ugyan még, de a' viszafolyás lassan-
ként lomhúl , azért is a' vörösség mélyebb lesz, és mind 
inkább elterjed; a' melegség kisbedik, az eddig kemény 
és feszült daganat meglágyul, tésztássá, vizkórossá lesz, 
a' bőr hólyagokba emelkedik, mellyek sötét barnás ned-
vet tartanak. Ezen állapotban a' rész még minden érzé-
kenységét és hevét el nem vesztette, azért is az életerő 
még felocsódhatik, magához jöhet , és az egésség ismét 
viszatérhet. -— Az érverés kicsiny, sebessé válik, tellyes-
ségét, keménységét elveszti; a' beteg elgyalázódik, nyug-
hatatlankodik , rajta bágyadt tekintetet, hideg izzadást, 
száraz szennyes nyélvet, olthatatlan szomjat, ollykor égő 
heves bőr t , arcz- öszveesést lehet észrevenni, a' hugy za-
varos. -— Ha az élő tehetség egészen kimerülvén , fene áll 
be , akkor a' fájdalom egészen megszűnik, a ' rész ' szine 
kék , hamuszín, vagy épen fekete lészen; a' csont fénylő 
fehér szennyes sárgás, yagy szinte fekete foltos szint ölt 
magára. A' még most bőr - fedte , de már a' fenétől rontott 
részen légkóros daganatok szármoznak ; a' rész egészen hi -
deg , és az erő' kimerültének közönséges tüneményei m a -
gasabb fokban jelennek meg ; a' fene vagy mind inkább 
tovább ter jed, és a' halál erőkimerülésből jelenik meg ; — 
vagy pedig a' fenés rész' határán piros vörösség, genyedés, 
és a' fölszivó edények' munkássága által egy mind inkább 
mélybedő rés támad, melly által a' fenés rész lemállik. 

21. S. 
A' fenés rész' elromlása tulajdon, a' rothadó testek-

ből kifejlődő szagtól különböző kigőzöléssel j á r , minek oka 
azon magasabb hévmérsékletben látszik lenni, mellynek 
a' fenés rész ki vagyon téve.'—Ezen résznek megromlása 
azonban különbözőleg történik: 1) a' fenés rész öszvezsu-
gorodik, a' fölbőr nem hámlik l e , a' büdös kigőzölések 
csekélyek, a' fájdalmak ollykor rettentők (száraz fene), 
2.) a' tályogos'rész tériméje szekilátomást nagyobbodik, 
a' fölbőr hólyagokba emelkedik, mellyek fölfakadván, 
büdös, eves nedvöket bőven öntik (nedves fene), 3.) min-
den életmüves részek alkotásuk' minden különbsége nél-
kül enyves, szürke fehér, vagy fekélyesgyurmáváváltoz-
nak (kórházi fene). 

GHELTUS' SEBÉSZSÉG I. K. 3 
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52. S. 
A' fene mind azon ártalmaid által előhozathatik, 

mellyek a' gyuladásnak nagyobb fokát , a' vérkeringésnek 
akadályát, gyöngeséget, az idegmunkásságnak elnyomá-
sát, és az ez által előhozott egyes rész' életének kime-
ntését okozzák, a' millyenek: a' gyuladásnak igen izgató 
orvoslása, a' vérforgásnak erős lekötés, öszvehurkolás, 
állandó nyomás, vagy tágiílni nem tudó bőnye által való 
megakadályozása; a' melegség és hidegségnek nagyobb fo-
ka , a' gyuladásnak gonoszíele természete, midőn a' kór-
jelek csalárd enyhe voltok alatt szépen beköszönt a' fene, 
minek oka többnyire ösmeretlen, de ollykor az altest 'ár-
talmas anyagaiban találtatik, — továbbad a' gyöngeségnek 
nagy foka, a' nedveknek megromlása, süly 'stb., gonosz-
féle rothasztó lázak, az öreg kor , erős zúzatások , és rá-
zódások, mellyeknél a' rész fölakadt nedvekkel eltelve van, 
az edények' lekötése, csontosodása, (midőn a' fene gyula-
dás nélkül is származhatik) némelly nedvek , mellyek mint 
érömlenyek edényeiket oda hagyják, mint a' húgy , az 
epe, a' bélsár; — a' rósz, 's megromlott lég, és a' ragá-
lyos behatások. 

23. S-
Az igen levert élőtehetségü öregek' lábán (ritkábban 

kezein) támadni szokott fenét, vagy is az öregeF fenéjét 
a' fenének különös faja gyanánt szükség tekintenünk. — 
Ezen név alatt azonban, ollv állapotok is állítattak öszve , 
mellyeket legalább eredetökre nézve meg kell külön-
böztetni. 

M . 5 . 
Olly személyeknél, kik minden tekintetben rendetle-

nül éltek, életerejöket nagy mértékben tékozlották, sok 
biíbajjal éltek , , és rendetlen járású köszvényben, fő-
kép lábköszvényben szenvedtek, — valamelly külső sé-
relem után , nevezetesen nagyobb hidegnek behatása 
u tán, a' lábujídi' nyomása, sértése által, a' körmöknek 
le-, vagy a' tyúkszemeknek kimetszésekor, komor vörösségü 
nagy fájdalommal járó orbánczos gyuladás támad. Ezen 
vörösség többé, kevesbé elterjed, egy vagy több láb-
ujon is feketés hólyag emelkedik, a' fölbőr lehámlik, és a' 
lemeztelenedett bőr mély , 's komor vörösséget mutat. -— 
A' gyuladás közönségesen csak halkkal terjed tovább, las-
sanként az egész uj^at ellepi, sőt egymás után többre is el-
terjed, a' haladó gyuladáshoz közel eső rész közönségesen 
földagad, és föltúrlik (excoriatur), ollykor a" gyuladás meg-
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állapodik, a' mennyiben a' lábujak műmként kiszáradván 
leesnek. -— A' fene többnyire a' lábizületen túl halad, és 
tovább terjedése közben, a' halál erőkimerülés által kö-
vetkezik be ; hanem a' fene akárhol is megállapodhatik, 
és a' természet a' fenés részek' lemállását eszközölheti. 
A' fájdalmak többnyire hevesek, hozzájok korán láz sze-
gődik. 

25. ,S. 

Ezen fenénél a' csüggedt edény-cs idegtehetséget a' 
baj' tulajdon oka gyanánt tekinthetjük, melly a 'vérkerin-
gés' központjától legtávolabb eső részekben a" fölebb em-
lített ártalmak'behatása által csak hamar fenével és kiszá-
radással végződő gyuladás alatt kap lábra.-—Ezen fene 
igen hasonlít a' fagyás által okozott fenéhöz. 

s . 
A' másik alakja ezen fenének minden előjárt hely-

beli ártalom nélkül szármozik; de ezt isnémellyhosszabb 
vagy rövidebb ideig tartó tünemények előzik meg, a' 
mi l lyek: a' leverettség, egykedvűség, nyughatatlan álom, 
bágyadság, kevés vörös vizellet, lélegzésbeli nehézségek, 
szívdobogás, gyomortáji fájdalmak, apró, gyenge , ren-
detlen, ki-kihagyó érverés , borzadozás, vagy állandó belső 
hidegség. -— Azon részekben, mellyekben később a' fenés 
kiszáradás áll be , különböző hevességű fájdalmak mutat-
koznak, mellyek némellykor végtagokbeli görcsökkel jár-
n a k ; — ezek hetek', sőt hónapokkal előzik meg a' ba j t , 
ollykor pedig, midőn már hónapokig megszűntek volna, 
következik be a' helybeli pusztúlás.—Avagy a' betegek 
hideget éreznek végtagjaikban, kéz- és lábujaik majd na-
gyobb, m;'jd kisebb időszakaszokban zsibbadoznak, a' kü l -
ső ösztönök iránt érzékenytelenek, 's mozgékonytalanok. 
-—A'beteg végre minden külső ártalom nélkül fekete , 
barna, vagy barnás (JB a 11 i n g szerint soha komor vörös) 
szint vesz észre kéz - vagy lábujain , minden feszülő da-
ganat nélkül. '— A' rész elszárad, a' fölbőr rendszerint 
iehámlik, a' rész egészen megfeketedik, elhal. — A' baj -
nak haladása különböző; nem ritkán csak egy u j , vagy 
egy ujpercz vesz e l , avagy valamennyi ujakat ellepi a' 
ba j , a' lábizületnél korlátlqdik, vagy egész a' térdig ha-
lad. A' lemállásnak folyamata épen ollyan, mint a' kö-
zönséges fenénél, 's vörös korlátvonallal, és csekély ge-
nyedéssel jár. — A' lemállás különböző helyeken egyszerre 
is fölléphet. — A' gyermekeknél ugyan ezen tünemények 
mutatkoznak, a' végtag megszederjesedik, mérséklete le-
száll, és egészen aszályos tekintetű l e s z e n . — B a l l i n g 
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egy esetben fekete sárga szint, és száraz bőrt tapasztalt. — 
Ollykor ezen baj csak kisebb fokban jelenik meg, midőn 
is a' végtag eleinten szederjes, és vizenyes leszen. 

27. S. 
A' fenének vagy mumféle kiszáradásnak ezen alakja 

mindenkor az edény - és idegrendszer' környékes részén 
beálló erőürűlésnek következelme; melly föltétel leg-
inkább a' vén elaggott, búbajjal , élelemgonddal élő em-
berekben találtatik többnyire; —- a' baj férfiaknál gyak-
rabban előkerül, mint asszonyoknál, úgy ollyaknál, kik 
rendetlen életök által magokat idő előtt kimerítették, oly-
lyaknál kik köszvényben szenvednek, kiknél talán az ezen 
fenével tapasztalt litereknek megcsontosodása viszonyban 
látszatik lenni; — de ezen betegség mind ezek mellett is 
minden korban előjöhet, ha a'fölebbi föltételek jelen van-
nak. Azon gyermekeknél, kik kék , hideg, aszályos vég-
tagokkal jővén a 'vi lágra, nálok a' vérkeringés rendetle-
nül megyen, ezen baj gyakrabban tapasztaltatik. .— Bal-
ling szerint a'véredények'elzáródása állandó tünemény-
nek mondatik; a' szivben pedig és függérben életmüves 
elfajulások soha sem hibáznak. 

A' gangraena senilisröl 1. Journal v. Graefe u. TValther. B. X I V . 
42. 1. — Alkalmam volt egy 40 esztendős fe'rfinál a ' száraz fene't 
szemmel t a r t a n i , meily egész az alszár' középéig h a l a d o t t , i t ten 
megál lapodván, a' romlott rész lemállot t . A' ba j t a ' sziv' életmü-
ves betegségének bizonyos tüneményei előzték meg. 

2 8 . S. 

Állandó nyomás vagy fekvés által okozott fene (fek-
vélyes fene, gangraena ex clecubitu) annál könnyebben 
származik, mennél gyöngébb a' beteg, mennél kevesbc 
tiszta, és egyenlő az ágy. Azon helyeken, hol a' fekvés 
többnyire történik, u. m. a' kereszt, és farcsikcsonton, a' 
nagy tomporon, a' lapcsontokon, a' könyökeken, sarka-
kon 'stb. korlátolt vörösséget láthatni, melly többé vagy 
kevesbé fájdalmas, a' bőr íolfekélyitő folszivás általmeg-
vesztegetődik, rajta fenevar készül, melly köröskörül 
genyedés által mállik le. -— A" nyomás tovább is tartván 5 
's a' közönséges gyöngeség nagy lévén, p. o. a' hagymá-
zos lázban, a' fenés romlás igen elterjed , és sok esetben a' 
halál ez által vagy siettetik, vagy okoz tátik is. 

29. S. 
Különös említést érdemel még azon fene is, mellv 

bizonyos tartományokban, nedves esztendőkben a'rozszsal 
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bőven vegyült anyarozs által okoztatik. Ezen fene t. i. az 
alsó végtagokon kellemetlen viszketéssel, nagy égéssel, 
vagy szúró fájdalommal, ollykor vörösség és daganattal 
szármozik, mellyre a ' tagok hideg, érzéketlen, és feke-
ték lésznek, és műmként zsugorodnak öszve. Ritkább 
'esetben ezen betegség a' fölső végtagokon is tapasztaltatik. 
Ezen baj lefolyása alatt gyakorta közönséges kórjelek is 
szarmoznak, u. m. láz, félrebeszéd 's a' t. Gyakran azon-
ban szült korlátok közé szoritatván a' fene, magátul lee-
sik, de ollykor egész a' csipizülésig terjed. 

30. S. 

A' fene ragályos behatás következésében támadván, 
a' ragály vagy olly gyuladást hoz elő el'eintén, melly fe-
nével végződik, (gonoszféle genyedék, pustula maligna) 
avagy seb — vagy fekély fölülettel jő érületbe, általa en-
nek fenés megromlása okoztatik (korházi üszög, gan-
gra ena nosocomialis.) 

31. S. 

A' gonoszféle genyedék mindenkor helybeli ferte-
zésnek következete. Azon helyen, hol a' ragály a' testtel 
érületbe jö t t , rövid idő múlva csipkedés, és a' bőrön csak 
alig érezhető emelkedésű veres pont tapasztaltatik, a ' fö l -
bőr fekete hólyagosába emelkedik, melly csak hamar fene-
varrá változik, és fehéres \ragy violaszinü széllel, és víz-
kóros daganattal szegetik körü l , sebesen terjedvén el min-
den irány szerint. A' genyedékben mindjárt kezdetben ke-
mény belet tapasztalhatni; melly ki-és befelé is nő , vagy 
csak laposan terjed el. -— A' nagy daganat ellenére is a' 
beteg fájdalomról nem panaszkodik, mint inkább feszü-
lésről..— Előbb utóbb láz, a' gyomortájon fájdalmak, un-
dorodás, okádás, erős félre-beszéd, ájulások s. a' t. jár-
nak hozzá. Az érverés kicsiny, rendetlen, és a' betegség-
magára hagyva halálba végződik, melly sok gonoszféle 
esetben igen korán megesik. — A' fenevarak csak ritkán 
válnak l e , és hogy az orvoslás csupán a'természet ereje ál-
tal vitethetnék végbe, valamint hogy ezen baj lefolyása 
alatt az emlitett közönséges kórjelek kimaradnának, az is 
ritkán tapasztaltatik. —f Hogyha egyszerre több genyedékek 
fejlődnek k i , főkép a' nyakon és arczon, akkor a' beteg-
ség veszedelmesebb. A' daganat ezen esetben nem ritkán 
olly nagyra nő , hogy általa a' fuladásnak tüneményei, és 
az agyban vértorlódások okoztatnak. Az asszonyoknál ha-
talmasabb clőlépéseket tesz ezen betegség, mint a' fér-
fiaknál. Kezdetekor ezen bajt meg lehet gátolni, a" vesze-
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delem a kór lefolyása alatt szüntelen nő. — Ezen baj a 
pokolvartól különbözik. 

A' ragály azon állatoknál fejlődik k i , mellyek a' lép-
tá lyog, és vérdögben szenvednek. Ezek azt még életók-
ben közölhetik, vagy pedig gyapjok, bőrök, 's a' t. ré -
szeik földolgozásakor történik a' fertezés, honnan a' hús-
árosoknál, tabakoknál , vargáknál támad ezen betegség 
leginkább meztelen tagjaikon.—A'vizenyős tar tományok-
ban , nedves ősszel leginkább támad ezen baj. A' ragály 
fertező természetét sok ideig megtarthat ja , és a' fer tőd-
zésre nem szükség mindég a" közvetetlen érintet. >—Az em-
lített állatok húsának éldelnie ollykor igen veszedelmes, 
máskor épen semmi bajokat nem okoz..— Ezen betegséget 
egyik ember a' másiktól alig ha meg kaphat ja , mit lega-
lább eddig tapasztalni nem lehe te t t ; és az is kétes még , 
váljon ezen ragály fölvétele által a' bőrön támadandó ge-
nyedékek nélkül közönséges tünemények származhatnak-e 
a' testben? 
A' lovak' takonyragályának fölvétele u tán is hasonló tünemények 

tapasz ta l ta t t ak . 
HUFELAND'S , Journ. Bd. 54. St. 3. 57. lap. — 
RUST'S Magazin, Bd. X I . Heft . 3. 48o. lap. — Bd. X I V . H e f t . 3 . 
487. lap. — BJ . X V I I . Hef t . 1. I 6 l . lap. 

32. S. 
A' h >rhdzi üszög az életmüves részeknek tulajdon 

föloldódzásL'ban á l l , melly többféle alakok alatt kulöl kő-
zik. A' seb, vagy fekélyes rész fájni kezd, szélei meg-
gyuladnak, a' genyedés kevesbedilc, savós tulajdonságú 
lesz. Néhány napok múlva a' seb némelly pontjain, vagy 
egész kiterjedésén fehéres, vékony, felibe átlátszó, a' seb 
fölületével eléggé öszvefíiggő hártya látszik, melly tö -
möttségére, és terjedésére nézve öregbedik, és az egész 
sebet szürkés fehér tekintetűvé teszi. Ezen gyurmát a' 
sebről le nem lehet törü ln i , és ha talán valaki ezt akar-
n á , a' sebbel erősen öszvefüggő hártyának csak egy ré -
szét mozdíthatná félre. — A' seb minden irány felé na-
gyobbodik, szélei mind inkább fájdalmasabbakká lesz-
n e k , mcgvizenyesednek, és a' vizeny messzire elterjed. 
>— Ollykor a' kórházi üszök szinte a' genyedő lapnak l á j -
dalmával kezdődik, de rajta többé kevesbé mély kiváju-
lások tapasztaltatnak, mellyeknek homályos szélei vörö-
sek, és sárgás fehér tapadós gennyel fedeztetnek. Ezen 
fekélyes helyek nagyobbodnak, együvé fo lynak , véres 
eves nedv választódik e l , és maga a' fekély fölülete is 
minden irány felé terjedez. — Közönségesen gyuladt 
nyirkedények csíkjai nyúlnak a' szomszéd mirigyekhöz. 
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A' fenés romlás ollykor csak a' sejtszövetre határoztatik, 
nehezebb esetben azonban az izmok és minden más részek 
különbség nélkül pusztulnak. Gyakran az átlikasztott edé-
nyekből vérzés támad. A' csontok ollykor sok ideig ellen-
állának, de végre ezek is megromlanak. 

Ezen helybeli tiineményekhöz majd mások is járul-
nak, u. m. étvágytalanság, a' gyomortáj fájdalma, undo-
rodás , szorulás, álmatlanság, sebes de gyönge inkább mint 
tellyes érverés, tüzes bőr , uagy szoronkodás, nyughatat-
lanság. A' betegség nagyobb fokán az idegláz minden tü -
neményei előkerülnek. -— Ezen közönséges tünemények 
nem ritkán megelőzik a' helybelieket.-—A' betegség ne-
hézségé és lefolyása, valamint tartása is különböző egy-
mikben igen különbözik. Ha a' baj sok ideig ta r t , vagy 
többször visszátér, akkor végre aszláz, és erőtvesztcgető 
hasmenések jelennek meg.. 
OlJykor a' kórházi üszök kis gyuladt virág , vagy hólyagosaként je le-

nik meg , a' nélkül hogy azon rész az előtt megsértetet t volna. Ä  

A' fekélyek és sebek siilyös szöveményétől a ' kórházi üszök igen k ü -
lönbözik. 

V THOMSON az i d . h . B d . I I . 1 6 8 . l a p . 

33. S. 
A' kórházi üszőknek tulajdona sebes terjedésben, és 

az életmüves részek minden maradék nélkül való fölolva-
dásában ál l , ha csali az egyes esetekben azon szürkés fe-
hér gyurmát maradék gyanánt nem tekintjük. -—A' kór -
házi üszök nem más, mint a' sebnek, vagy fekély fölii-
letnek a' fekélyedés , és elhalás közt álló nagyobbodása. 

3 1 S-
A' kórházi üszőknek olca tulajdon ragály behatásában 

á l l , melly sebekre, és fekélyes részekre, vagy az egész 
testre munkálkodik. — A' ragály leginkább kórházakban 
fejlődik k i , hol a' lég romlot t , a' betegek számosak, a' 
sebrongyok tisztátalanok, átalában egésségtelen helyeken, 
börtönökben, 's a' t. Ait nem tud juk , hogy a' ragály 
meddig tarthatja megiertező erejét.'—Hihetőleg a'lég ál-
lapotjanak , az időnek, égalynak befolyásoknak kell lenni 
a' kórházi üszök természetére. -— Az ösztönfogékonyság a' 
ragály iránt egyszeí i behatása által nem hogy tompülna, 
sött inkább nő. >—/A' ragályos anyagnak érintete a' seb-
bel , vagy a' sebbekötésnél ejtett vigyázatlanság követke-
zése , midőn az a' ragállyal terhelt légben sok ideig törté-
nik , vagy olly fertezett sebrongyok által esik meg , mel-
lyekben ragály tartózkodik. A' fertezésnek minden egy-
iniben, a' seb és fekély mindenféle nemeinél lehet helye, 
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a' betvegyes fekélyeket azonban a' ragály ritkábban ke-
resi meg, valamint ellenben az epés mérsékmény, ked-
vély indulatok, nagyerőtlenség, idegláz a' fertezést elő-
segítik.— Maga a' betegség természete is változhatik, a' 
beteg természete , ' s az idő minemüsége szerint, úgy hogy 
gyulasztó bélyeget is ölthet magára, midőn a seb vörös 
gyürővel környeltetik, a' fájdalom nagy, éá kopogó, az 
érverés erős, és feszült, és a' beálló vérzések enyhítők. -— 
A' kórházi üszök mindenkor veszedelmes szöveménye a' 
sebeknek és fekélyeknek, sütt némelly kedvetlen kör-
nyülmények a' veszedelmet növelhetik; p. o. ha betegeink-
nek jobb leget, és ápolást nem szerezhetünk, 's a' t. Ma-
gára hagyva a' kórházi üszök többnyire halálos, sött a' 
müvészség is , ha a' baj nagyobbra talált nőni, csak nehe-
zen tehet valamit. 

35. S. 
A' gyuladásnak átalánosan előadott tüneményeit, és 

kimeneteleit végezvén, annak különbféleségére jövünk. 
A' gyuladás mivolta ugyan mindenkor az életfolya-

mat rendetlen fölemelkedésében áll., de sokféle környül-
mények megváltoztathatják a' gyuladás tüneményeit, és 
lefolyását, melly változások a' gyuladásnak zavarai, és 
módosításai gyanánt vétethetnek ; még pedig annál inkább, 
mennél kevesbé felelnek meg az emelkedett életfolyamat 
fogatának.—Különbözhetik pedig a' gyuladás 1.) tüne-
ményei , és lefolyására; 2.) okaira; 3.) az általa megle-
pett rész alkatására nézve. 

36. S. 

Ha a' gyuladás tüneményeinek nevezetesebb súlyá-
val lép föl , és sebesen foly l e , akkor forró, idült 
ellenben, midőn tüneményeinek súlya csekély, lefolyása 
nyakas, melly állapot majd mint eredeti, majd mint 
az életmüvezet viszonyain alapodván, mint Icövetkezö 
lép föl — Bélyegére nézve továbbad fölosztatik a gyula-
dás : tisztára izgékonyra , tompára, gonoszfélére, és 
alattomosra. — A' tiszta gyuladásnál a' tünemények 
mind öszveillő fokban vannak jelen, a' gyuladás több-
nyire sebesen ugyan, de szerencsésen foly l e , és csak 
nem kizárólag erős embereknek tulajdona, kikegyebként 
is egésségesek, és ha nem oszlódással is , legalább genye-
déssel végződik. — A' gyuladásnak izgékony és tompa bé-
lyege a' beteg alkotmányának és a gyuladás időszaka-
szának modositását teszik. Az izgékony gyuladásnál (in-
flana. erethistica) nem minden tünemények azon nehezsé-
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güek, mint a' tiszta gyuladásnál, hanem az érzékenység 
főkép nevezetes, melly gyuladást azért is érzékeny alkot-
mányu embereknél lehet leginkább tapasztalni. — A' 
tompa gyuladás igen lassú lefolyású , kór jelei a' hajerek-
ben lévő "nedvkeringés helybeli akadályátul látszanak inkább 
függeni, mint az emelkedett életfolyamattól, nála a"mi-
velő torlódásnak minden jelei hibáznak , a' gyuladt rész 
nem világos vörös, hanem homályos barnás szinü. Leg-
inkább petyhüdt , elerőtlehedett senyves emberekben 
származik; és ezélviszás orvoslással a' tiszta gyuladás is 
vehet tompa bélyeget magára. — A' gonoszféle gyuladás 
(inflammatio maligna, gangraenosa) vagy semmi, vagy 
csak tompa fájdalommal, komor vörösséggel jár , okai 
sokszor nyilvánok, mint az életrontó (deleterium) vagy 
ragályos anyagok behatása, ollykor ösmeretlenek; az ideg-
és rothasztó lázakban szokott támadni, és fenével szeret 
végzödnL -— Alattomos vagy rejtett gyuladásoknak (Infla-
mat. occultae, vei clandestinae) ollyakat nevezünk, mel -
lyeknek tüneményei kévéssé, vagy épen nem világosak. 

37. S 
Különböző okaikra nézve a' gyaladások helyben-tá-

madtakra (idiopathicus), kórjelesekre (symptomaticus), 
különtérmészetüekre (specificus) , és rokonszenvesekre 
(sympathicus) válnak. -— A' helybentámadt gyuladá-
sok, külső sérelmeknek következetei, és mint helybeli 
bajok úgy állanak meg, hevességök a'beható ártalom foka, 
és a' beteg alkotmányához rendelkezik. -— A' kórjeles 
gyuladások legalább azon meghatározott alakaik, me l -
lyek alatt föllépnek, belső betegségi okokból származnak, 
és a' közönséges betegség árnyékai gyanánt vétethetnek, 
melly hogy ha különtermészetü p. o. bujasenyv 's a' t. 
akkor a' gyuladás egyszersmind különtermésze tűnek is 
mondatik. — A' rokonszenves gyuladások az egyetérzés-
beli viszony aránynak következelmei; azért is egy rész baja 
sokszor más részekkel közöltetik. -— A' rokonszenves gyu-
ladással szorosabb öszvekötetésben áll a' koratteteles gyu-
ladás (metastaticus), melly áttétel által egyik életmű-
ből a' másikba szál. 

A' kórjeles gyuladások vagy közönséges betegségnek eredeti t ü -
neményei , vagy pedig valamelly eredet i helybentámadt gyuladásra 
valamelly közönséges betegség á l ta l bizonyos bélyeg üt te t ik . 

38. %. 
A' gyuladás akárhol támadjon is , tulajdon fészke 

mégis mindenkor a' hajerek rendszerében van. Tünemé-
nyei azonban a' meglepett rész alkotása szerint változnak. 
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A' bőrnek nem épen nehéz gynladása többnyire a' 
bor lehámlása mellett oszlódással végződik, de gyakran 
vizes daganat vet neki véget..— A' bőr jobban meg lévén 
gyuladva, a' fölbőr alá bizonyos nedv ömlik k i , melly 
által hólyagok, és genyedékek szármoznak. — Ha a' gyu-
ladás , a' nélkül hogy nehéz volna , sok ideig ta r t , akkor a' 
fölbőr elromlik, és az ekent megmeztelenült érreczéből 
kiizzadó nedv varrá változik.>— Ha pedig a' gyuladás a' 
bőr alatt fekvő sejtszövetig ter jed, akkor többnyire nagy, 
és genyedéssel végződik. 

A' sejtszövet gyuladása többnyire szembetűnő, ha-
tárzatlan terjedelmű vörösséggel, kemény, érméczes da-
ganattal, nagy feszüléssel, és bizonyos kopogó fájdalom-
mal jár , csak ldsebb fokban lévén, oszlódik e l , szokott ki-
menetele genyedés , de gyakran fenés pusztulás is. 

A mirigy el gyuladását nem igen nehéz, inkább 
tompa fájdalom, nem nagy hőség , látszatosan kemény 'a 
korlátol t , a' környékre is elterjedő daganat követi ^ k i -
menetelei a' sejtszövet gyuladáséival egyek, csak hogy a' 
mirigylob gyakran idült természetet vesz magára, midőn 
is könnyen keményedéssel végződik. 

A takonyhártyák gyuladásánál a' takonyelválasztás 
kezdetkor elnyomatik, a' közben még öregbedett hévség, 
és érzékénység, nyomó fá jdalom, és nagy vörösség je-
lentik magokat. Az elválasztás nem sokára elkezdődik, 
melly által vékony, eléggé csípős nedv választatván e l , 
ez később ragadósabb, tejfel nemű, és enyhe tulajdon-
ságú lesz. Egy életmüves rész sem kap olly könnyen be-
teges hajlandóságot a' gyuladásra mint a' takonyhártyák; 
mellyek ha idült gyuladásoknak vettetnek alá, akkor szi-
vacsos sejtszövetök föllazul, megdagad , és neki vastago-
dik , táplálódások ollykor ügy elváltozik, hogy belölök 
ú j képeletek, pöfedékes kinövések támadnak. A' gyula-
dás nagyobb lévén, vagy a' takonvszivár sokáig tartván, 
gyakran az alatt fekvő részek fekélyedés által rpmlanak 
el. A' gyuladt takonyhártyák csak ritkán nőnek öszve. 

A savós hártyák gyuladni igen hajlandók , gyuladá-
sok igen fájdalmas, sebesen fejlődik, hamar terjed, és 
oszlódásba , öszvenövésbe, átizzadásba, és fenébe gyak-
ran , fekélyedésbe pedig csak ritkán men által. A' savós 
hártyák sokszor megvastagodnak, még pedig a' külső fö-
lületökön fekvő sejtszövet, vagy némelly képlődékeny 
hártyák által , vagy pedig tulajdon állományokban is. A' 
savós hártyák idült gyuladása leggyakrabban vízkóros bán-
talom képe alatt szokott föllépni. 

A' rostos képeletek gyuladásánál a' fájdalom gyakorta 
igen nagy, máskor változó, mélyen ülő, nem annyira 
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nyomás, mint inkább mozgások által öregbedő, a' melegség 
szembetűnő, a' daganat a' szenvedő taghoz közeleső részek 
különbsége szerint majd keményebb majd lágyabb , a' vö-
rösség csekély, ollykor alig tapasztalható , de gyakorta ter-
jedt. Kimenetelei: oszlódás, áttétel, csontgumós heged-
menyek , fene, és fekélyedés, melly csak a' rostokat egy-
mással öszvefoglaló sejtszövetben helyződik, és melly ál-
tal a' rostos képeletek réteges lc^erepedzése eszközöltetik. 

Az üterek hártyáinak gyuladása vagy el lévén közön-
ségesen terjedve erős szivdobogással 's érveréssel, 's nagy 
lázzal jár , vagy csak egy részt foglal el , midőn a' tüne-
mények többnyire homályosak. Az üterek részintes forró 
gyuladása többnyire öszvenövésbe mén által; a' korcsve-
gyületü betegségen alapodott idült pedig megvastagodás-
sal, föllazulással, fekélyedéssel, mészféle gyurma letéte-
lével végződik, melly által nem ritkán az üídagok táma-
dása kap létre. 

A' vérerei gyuladása ha részintes, csak a' gyuladás 
átalános kór jeleivel külölközik, de ha tovább terjeszke-
d ik , sött a' nagyobb vérértörzsökökre veti magát, a'kor 
nevezetes tünemények u. m. igen sebes érverés, te tem-
sú ly , nyugtalanság, félrebeszéd, 'stb. jelennek meg. Okai 
többnyire külső erőszakok; kimenetelei pedig 1.) a' vér-
érhártyáinak megvastagodása 2) vérpangások, és vérhege-
dékek , 3.) a' hegedékeny nyirknak kiizzadása, és éröböl-
enyészet, 4.) érverő-daganat képlődése , 5.) genyedése , 
és fekélyedése a' vérér falainak, inellyhöz pulikadás j á r , 
és 6.) csontosodás. 

A' szívó edényekben a' gyuladás vagy külső ártal-
makra 'stb. vagy az általok fölszitt beteges anyagok izga-
tása után következik, és a' szenvedő érnek egész a' leg-
közelebbik mirigyig terjedő fájdalmas vörös daganata által 
nyilatkoztatja magat. Közönséges kimenetele az oszlódás. 

Az idegek vagy inkább hüvelyeik gyuladása nem ri t -
ka tünemény. Mivel az idegek keves tápláló edényekkel 
birnak, azért is a' gyuladás tüneményei, a' melegség, 
vörösség, daganat, szinté csak csekélyek lehetnek, és 
hangya-mászás érzésével, tompasággal, gyakrabban erős , 
szúró, az idegek lefolyása szerint lövellő , magát rohamok-
ként mutató berzéczes elpattanással járó fájdalmakkal kez-
dődik, mellyekhöz lázmozgások, görcsök, és rángások 
kapcsolkodnak.—/A' gyuladás idül t , vagy forró lefolyású 
lehet. Az elsőt az ideges ülzsdbdndl, és más ideges fá j -
dalmaknál, a' másikot pedig a' dermenetnél, a' víziszony-
nál 'stb. tapasztalhatjuk. Vizsgálat közben az ideg-
liűvelyt vörösödve és dagadva találjuk az idegvelő 
ollykor olvadt, mint egy fenés, az ideghüvelyben gya-
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korta kiizzadásolc készülnek, az idegek egészen elfa-
julnak. 

A' csontokban csak lassan fejlődik ki a' gyuladás, a' 
fájdalom m é l y , fú ró , maró , éjjenként nagyobbodó, a' 
daganat csekély, és sziuetlen; ollykor hevesebb fájdalom 
alatt a' daganat szembetűnőbb, és lázmozgások járnak 
hozzá. Ezen gyuladás csak ritkán oszlódik e l , többnyire 
genyedés, fekélyedésbe, (csontszu, caries) daganatba, ke-
mény edésbe , különbféle elfajulásokba, és a' csont képe-
let bujálkodásába men á l ta l , (u. m. csonthusanyba (o-
steosarcoma), csontfaggyanyba (osteosteatoma) ; csont-
tobolyba (exostosis). Ollykor pedig fenével (csontfené-
vel, vagy csontüszöhhel), (necrosis) végződili. 

39. S. 
A' gyuladás jóslata igen különböző, és a' gyuladás 

nehezségétül, bélyegétül , okátul , úgy a' beteg alkot-
mány átul , és a' gyuladt rész minémüségétül függ. 

40. S. 
A' gyuladás orvoslásának átalánosan azon czélja 

van, hogy azt szerencsésen eloszlassa, kivétetnek azon-
ban némelly birálatos gyuladások , a' zúzott sebeket kö-
vetők , és a' kelis. 

Az első javallás a' gerjesztő ok elhárításában á l l , — 
értet ik, 'ha ez még jelen van. .— Ha a' gyuladás nem 
nagy , akkor ezen javallás magában is elég. Ha pedig az ok 
el nem háritathatik, vagy ha a' gyuladás már jó nagyra 
n ő t t , akkor a' gyógyterv mind azon szereket magában 
foglal ja , 'mel lyeket a' lobellenes utmód alatt értünk. A' 
nagyobb lázzal járó gyuladásoknál a' hüvesitö közélet, és 
nyugodalom mellett érvágások, a' salétrom, és más lob-
ellenes szerek kívántatnak.—A'gyuladás tüneményei ezek 
által valamenyire megtöretvén, utánok a' sejtszövetbe 
ldöntődött nyirk folszivására, és hegedésök meggátlására 
leginkább az enyhe sósavas higany jelentetik. <—Ha a' gyu-
ladás izgékony bélyeggel jár , és különösen fölemelt ér-
zékkenységgel bir (36" , akkor a' lobellenes orvoslást 
előre bocsátván, ezt mákonnyal, a' mákonyt más illő lob-
ellenes szerekkel, higannyal, vagy belénddel, kék sav-
va l , vagy borostyán-megyvízzel, 's több effélékkel páro-
sítván, iparkodunk kisebbíteni. Csorvás tisztátalanságok 
jelenlétiekkor hánytató és hashajtó szerekkel először eze-
ket törekedünk félre mozdítani. — A' gonoszféle gyula-
dásoknál az orvoslást a' bajt követő láz minéműségéhöz 
szabjuk, a' lobellenes orvoslást pedig csak csínján alkal-
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mázzuk.—A' gyuladásnak kíüöntermészetű bélyege lévén, 
's valamelly korcsvegyülésbeli bajon épülvén, először a' 
gyuladás fokához alkalmazva lobellenes szereket nyujtunk, 
aztán pedig a' korcsvegyülés ellen munkálódunk, hol 
még is a' lobellenes orvoslás szoros korlátok közé kell 
hogy ejtessék. 

41. 5. 
A' milly különböző a'gyuladás közönséges orvoslása, 

olly változó a' helybeli is. — A' helybeli gyógyszerek 
ezek : véreresziés, a' hideg, nedves, vagy száraz me-
leg , kenőcsük, és tapaszok, öszvehúzó, fájdalom enyhí-
tő , és elvezető szerek. 

42. 
A' helybeli vérbocsátások annál inkább szüksége-

sek , mennél tisztább és erősebb a' gyuladás , mennél na-
gyobb a' vörösség, és daganat. Minden helybeli véreresztés 
izgatással jár valamennyire, melly ismét nagyobb véroda-
tódulást okozhat, mi a' bővérüeknél annál könnyeb-
ben megtörténhetik; azért is többnyire a' helybeli vér-
eresztéseknek a' közönségest eleikbe kell botcsátani. A' 
helybeliek pedig nadályok, karczozás, és véres köpölyök 
által történnek. A' nadályok leggyakrabban alkalmaztat-
nak , a' karczozás pedig csak azon esetekre szőri tá t ik, 
hol nadályolcat nem lehet alkalmasan rakni , p. o. a' 
szájban, a' nyelvre , a' nyakon, a' köthártyán. A' véres 
köpölyök leginkább az alattomos, és mélyen fekvő gyula-
dások ellen czélirányosak, mivel a' vér' lecsapolásán ki-
vül még a' folületre ellenizgatólag is foganatosan mun-
kálkodnak. 

43. %. 
A' hidegnek alkalmazása hideg vizbe mártott rongy-

nak borogatásával történik, mellyek tehát hideg vizbe, 
vagy eczetes vízbe, avagy némelly sók, úgy eczetsavas 
ólomnak, a' vagy kénsavas horganynak vízbeni olvadé-
kaiba mártatnak. -— A' jégnek és/hónak fölrakása csalt a' 
helybentámadt gyuladások kezdetekor tanácsos, midőn 
még a' daganat nem nagy. Az említett szereknek mindig 
egyenlő hidegségüeknek kell lenniök. Foganatosak még 
ezek azon gyuladásokban is, mellyek erős roncsolások, 
szakajtások, 's több effélék által okoztatnak, hol az edé-
nyek gyöngesége van jelen, midőn is munkálódásokat 
hozzájok adott léles szerekkel, p. o. égett borral, Theden 
lővizével 'stb. lehet öregbíteni. 
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44. S. 
A' nedves meleg szerek vagy mint borongatások, 

vagy pedig mint pépegyvelegek alkalmaztatnak, mellyek 
nyákos , lisztes állományokból, lenmagból, zsemlye-
bélből, zablisztből, korpából, zilizlevelekből, lágyitó 
fiiszerekből 'stb vízzel vagy tejjel főzvé készítetvén, be-
léjek rongyok már tatnak, vagy ruhadarabokba takarga-
tatván olly kép alkalmaztatnak, hogy a' gyuladt részt 
egészen betakarják. A' pépegyvelegek azért jobbak a' bo-
rongatásoknál, mivel tovább megtartván a' meleget, r i t-
kábban szükség újitatníok. A' borongatásokat tehát csak 
azon esetekben alkalmazzuk, hol a' részek érzékenysége 
olly nagy, hogy a' pépegyveleg terhét nem tűrheti â  
beteg. Ezek is , mint amazok szükség, hogy a' gyuladt 
részt betakarják, sőtt ezentúl is haladjanak, midőn is , 
hogy melegségük tovább tartson, száraz ruhával , vagy 
flanéllal boritatnak be. Ezen szerek leginkább a'nagy da-
ganatu, és fájdalmas feszülésü gyuladásoknál czélszeresek, 
mivel gindáritó, petyhesztő tulajdonságok által a' sejtszö-
vet nagy feszülését enyhítik. Ha a' feszülés kisebbedik, 
a' pépegyveleget ólomvízzel lehet keverni. — Némelly 
gyuladások, u. m. a' köszvényes, és orbánczosak a' ned-
ves szerek alkalmazását rendszerint nem szenvedik, ha-
nem száraz meleget kívánnak. — Hol a' fájdalmak igen 
nagyok, ott a' pépegyvelegekhöz bódár szereket u. m. a' 
beléndnek, szepnőnyének füvét szükség keverni. A' ned-
ves meleg szerek éléséhöz közönségesen lágyitó kenőcsök, 
p. o. a' szürke higanyírnak békenését tudjuk , hogy effé-
lék által a' fölszivás öregbedvén, az oszlódás annál könyeb-
ben véghöz menjen. 

45. S. 
A' tompa gyuladásnál, bírjon ez ezen bélyeggel mind-

járt kezdetekor, vagy további lefolyása közben öltse ma-
gára ezen természetet, hol leginkább szenvedő kitágulást, 
az edényeknek nedvei való eltelésöket, és csekély visza-
hatást kell föltennünk, gyakran először helybeli vér' eresz-
tések által a' nedvek lecsapolása, aztán pedig izgató sze-
rek által a' csüggedt élő tehetséget emelni szükség: e' 
félék a' hidegnek pillanati alkalmazása, jó illatú füvek-
nek vizes, vagy boros forrázataival tett borongatások, 
ó l o m - , vagy lőviznek meleg fölrakogatása, a' szálló - és 
szürke higanyír káforral vegyitett kenőcsnek bedörgölése, 
izgató tapaszok, az amóna-tapasznak föltétele, mellyek 
leginkább éjjel alkalmaztatnak, mivel a' borongatások 
ekkor könnyen meghidegesznek. — Ezen helybeli gyógy-
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bánáshoz a' környülményekhöz szabva közönséges gyógy-
szerek is szükségesek. 

Az élesztő , és izgató szerek helybeli és közönséges alkal-
mazása némelly eseteiben a ' gyuladásnak nem ellenkezik a ' fölebb 
emlí te t t gyuladás természetével , és nem kényszerit az úgy nevezet t 
erőcsüggedési (asthenicus) gyuladások fölvételére bennünke t . — Gyön-
geségen alapodott gyuladások ugyan nincsenek; de a' gyuladással 
megál lhatnak ám olly beteges állapotok , vagy a ' gyuladás á l ta l 
okozott élőtehetség elcsüggedése mia t t elő is hoza tha tnak azok , 
mellyeknek e lhár í tása által egyedül lehetséges a' gyuladás orvoslása. 

46. S. 
Az elvezető vagy eis z óig áltató gyógyszerek a' testünk-

ben lakozó viszony munkásságon alapodnak, a' mennyiben 
a' jelenlévő izgatást egy más erős ebb által enyhiteni, vagy 
eltávoztatni lehet. -— Ide tartoznak a' hólyagtapaszok, a' 
genyszalqg, a' genykutacsók, és izgató kenőcsök bedör-
gölése. Atalánosan csak akkor alkalmaztathatnak, midőn 
a' gyuladás nehezsége az előre járt orvoslás által már eny-
hitetett , és leginkább az idült gyuladásoknál foganatosak. 

Mennyiben kelljen a' gyuladásnak ezen közönséges 
gyógybánását a' meglepett képelet különbsége szerint vál-
toztatni , az ez után még több helyeken ki fog tündökölni. 

47. S. 
A' gyuladásnak viszálépni nagy hajlandósága lévén, 

mindent mi a' gyuladás illő kifejlődését hátráltathatná, 
's igy visszalépését előmozdithatna, a' gyuladt résztől el 
kell tavoztatni 5 ezt azon kivül fölmelegített flanéllal 5 a' 
lég'érése ellen ápolni, egyszersmind belől a' bőrre mi-
velő szereket szükség nyújtani.-—Ha már a' gyuladás a' 
külső felületről el tűnt , akkor azt repczetésztával, hólyag-
huzókkal, égető szerekkel szükség visza csalogatni; kö -
zönségesen pedig a' gyuladás nehezsége és bélyege szerint 
bánunk a' beteggel. 

48. S. / 
Ha a' gyuladás átizzadással végződött, a' kor, ha még 

gyulasztó tünemények vannak jelen, lobellenes középsők, 
főkép a' tisztitott borkő 'stb./ adatnak; ha pedig az át-
izzadás a' szivó edények .gyöngeségével, és munkátlansá-
gávíd jár , izgató, 's vizelltető szerek, u. m. a' higany, a' 
tengeri csilla, a' gyüszőfü, a' szenega, 's több effélék kí -
vántatnak. — Ha a' nyirk kiöntődése olly nagy, hogy ál-
tala nevezetes belrészek tisztjei gátoltatnak, vagy az emli-
tett gyógybánás által el nem távoztathatik, akkor a' ned-
vet azon üreg fölnyitása által szükség kiüríteni, mellybs 
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a' nyirk-kiömlés történt .—A' sejtszövet vizenyes dagadá-
sánál meleg, fűszeres, a' rost rostú egymiknél káforral 
bedörgölendő futüszők, mastix, és borostyánkővel átfüs-
tölt flanél, és a' tagnak pólyákkal tett mértékletes öszve-
szorítása alkalmaztatnak. 

49. S. 
Ha az (10. 5-) említett tünemények, a' gyuladást ge-

nyedésbe menni jelentik, akkor a' természetet ezen folya-
matában ápolnunk szükség. Az erős emberekben, és a' 
gyuladásnak bizonyos fokánál a' genyedés átalában leg-
sebesebben lábra kap, és elég is eldtor kevesbé erős kö-
zönséges orvoslás mel le t t , meleg 's lágyító borongatáso-
ka t , és pépegyvelegeket alkalmazni. Az erős fájdalmak 
jelenléttekor bódár borongatások, a'nevezetes keménységű 
gyuladásnál pedig még vérbocsátások is szükségesek. Ila 
pedig a' genyképződés a' test petyhüdsége, vagy a' gyula-
dás tompa bélyége miatt csak lassan halad, akkor azt iz-
gató szerekkel siettetjük, hamuban pirított vörös hagymát, 
savanyu kovászt vegyitvén a' pépegyvelegek közé, ezeket me-
legebben rakjuk fö l , a' beteg helyet rozsliszttel és méz-
zel, amónával készült bürök tapassztal, -— galbántapasszal 
-— öszvetett ólom tapasszal, és más effélékkel takargatjuk; 
— de nedves meleg borongatások, és pépegyvelegek sza-
kadatlan fölrakása mellett mind ezen szerek nélkül el-
lehetünk. 

50. S. 
Ha a' kelevény ezen orvoslás alatt megérik, az az ha 

környékén semmi gyuladt keménységet nem lehet észre 
venni, a'kor vagy maga magától k iürü l , vagy pedig föl-
nyitni szükség. -— Csak a' kisebb kelevényeknél, mellyek 
kozvetetlenül a' bőr alatt vannak, és mellyek mirigyes élet-
műveid) en támadtak, lehet a' fölnyitást a'természetre bíz-
ni. — A' kelevénynek kora fölnyitását azonban a' követke-
zendő környülmények teszik szükségessé: 1.) ha az igen 
érzékeny részeld) en a' geny gyűlés által nagy fájdalmak tá-
madnak , mellyek mellett a' rész' képelete igen feszült, 's 
nem enged. 2.) ba a' geny izmok, és tömött bőnyék alatt 
gyülekezik meg, hol t. i. a' geny aláereszkedésétől tarta-
ni lehet , 3.) midőn a' kelevény nemes életmüvek mellett 
támad, mellyek laz sejtszövet által vétetnek körűi , p. o. 
a' végbélkörűl, a' nyakon lévő tályogoknál, melly utol-
sóknál a' geny egész a' kulcscsontig áradhat. 4.) az izülé-
sek vagy más üregek körül támadt kelevényeknél, hol ha 
genynek ezen üregekbe való áttörésétől nem lehet is félni, 
a' geny nyomása által okozott kór jelektől még is tarthat-
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ni , 5.) ha a' tályog valamelly csonthoz vagy inhoz közel 
támad. 6.) ha a' gyuladás sokáig tartván, a' bőralatti 
sejtszövet nagy kiterjedésre elromlik. 7) a' birálatos ke-
levényeknél. 

A" nevezetes életmüvek mellett támadó kelevényeket 
örömest valamivel később nyitjuk meg, mivel a'nagyobb 
genygyülésnél a' fölemelkedő bőr a' mélyebben fekvő ré-
szeket a' sérelem ellen védi. 

51. 
yf tályog fölnyitása , (tályogmetszés, oncotomia) 

vagy vágó eszközzel,<—égető szerrel—vagy genysza-
laggal történik..— A'fölnyitásra azon helyet választjuk, 
hol a' hullámzás legvilágosabbnak, és a' bőr legvékonyább-
nak tapasztaltatik; csak ha a' bőr mindenütt egyenlő vas-
tagságú , választjuk a' kelevény legalabb eső részét. A' 
nvilás hosszúságát a' kelevény nagyságához mér jük , és 
mindig úgy alkalmazzuk, hogy a' geny szabadon folyhas-
son belőled Többnyire 5—8 vonalnyi nyilás elég, a' má-
sodfél hüvelyknyit pedig még a' nagyobb kelevény éknél is 
a' legnagyobbnak tekinthetjük. 

52. S. 
Jt vágó eszközzel ekkép tellyesitetik a' nyitás, jobb 

kezünk nagy, és mutató ujaival a' gerely pengéjét hegyé-
től olly távol fogjuk, a' hogy azt a' genyüregig hatásra 
szükségesnek vél jük, erre a' bal kéz ujaival a' kelevény! 
fedő bőrt megfeszítvén , a' gerelyt függélyesen vagy fer-
dén olly mélyen bökjük , mig lapjai mellett a' kifakadó 
geny a' gerelynek a' tályog üregébe lett hatását nem mu-
tat ja ; ezután, a' közben hogy a'gerely' hegyét kiemeljük, 
a' nyílást a' föltett nagyságig tágítjuk. 

Ha a' tályog mélyen fekszik, tehát a' fedő részek vas-
tagok, akkor azt kusztorával nyitjuk fö l , melly et iró-
tollként tartván, az izomrostok járása szerint szurjuk a' 
kelevénybe, kihúzás közben szintúgy tágítván a' nyílást. 
— Ha a' tályog igen mélyen és nemes részek szomszédsá-
gában fekszik, legtanácsosabb több ízben, tét t vágások ál-
tal a' kelevényt fedő részeket fölfejtenfT és a' balkéz m u -
tatójával kipuhatolni, hol lehessen/á' hullámzást legvilá-
gosabban észrevenni. Ezen figyelemmel főkép az altest, és 
mellkas falain mélyen fekvő kelevény éknél szükség lennünk. 

A' tályog fölnyitása után a' nedvet magátul lassan-
ként kiszivárogni hagyni, vagy annak kifolyását enyhe 
nyomás által kell előmozdítani; <—mind az elkerültessék, 
mi a' geny kifolyását gátolhatná, a' kelevény nyilás sem-
mikép be ne dugassék, hanem inkább tépettel enyhén, és 
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nedves meleg borongatással, vagy csak ezen utolsóval fe-
deztessék. 

53. S. 
Az égető szer következőkép alkalmaztatik: egv 

ragtapasszal fedett vászondarab, mellynek közepén különb-
féleképü nyílás vágatott, olly ként tétetik föl a' kele-
vényre , hogy ezen nyilás azon helynek feleljen meg, 
mellyen a' genykiüritésnek kell történni. A' tapaszos 
vászondarabnak nyílása szétnyomott, és megnedvesített 
étetőkővel töltetik k i , a' mi aztán ragtapasszal takarta-
tik be. Hat, vagy nyolcz óra múlva a' tapasz levétetvén, 
tapasztaljuk, hogy az égető szer nagy égetett varat oko-
zott , vagy a' tályogot egészen átévén, a' geny kifolyását 
végbe is vitte. Az égetett varat gerellyel átszúrván a' 
geny kiürül , vagy ha a' kiürülés nyakra főre nem szük-
ség, a' var leesését megvárván, aztán szúratik be a' ge-
rely. A' genyet szakadatlan nyomás által félbe nem sza-
kasztott folyammal ürítjük k i , a' nyílásra ragtapaszt te-
szünk , a' kiürült kelevényre mértékletes nyomó kötést 
alkalmazunk. Ollykor az egyszeri kiürítés után is öszve-
hegednek a' tályog falai, de gyakorta kisebb mennyiségny i 
geny gyűlik ismét öszve^ midőn is ennek kiürítését egy 
másodszori szúrás által tellyesitjíik, és a' kelevény fa-
lainak öszvenövését illendő nyomó bekötéssel ápoljuk. 

54. S-

Ay geny szalagot e' ként húzzuk a' kelevény en keresz-
tül : a' kelevény t. i. fölső részén gerellyel fölnyittatván, 
ezen nyílásba az egész kelevény üregén által egész a' ke-
levény legalsóbb részéig egy olly tompa kutasz dugatik, 
mellynek fülébe több pamut czérna szálakból álló, és 
több rőfnyi hosszaságu szalag van húzva, ekkor a' ku-
taszt alckép kell oda feszíteni, hogy annak gombja a' 
boron által éreztethessék; a' segéd ezennel a' kutaszt ezen 
irányban fogván, vele a' bőrt tartja feszítve, mellyet a' 
sebész maga is megfeszítvén , azt egész a' kutaszig bemet-
szi , a' vágáson által a' kutasz a' tályogbiíl kihúzatván, 
vele együtt a' szalag a' kelevény üregébe huzatik. — 
Ugyan ez a' genyszalagtűvel is végbevitethetik, aként 
hogy a' kelevényt fedő bőrt ránczba emelvén, ezt 
az említett tűvel átszúrjuk. A' kelevény kiürülvén a' nyí-
lásokra tépetet, és ragtapaszt alkalmazunk, a' genyszala-
got megerősítjük, az egészre nyomadékot tévén, a' tá-
lyogot illendő jDÓlyával ápoljuk. A' genyszalagnak na-
ponként ú j része huzatik b e ; ha pedig a' genyedés kisbe-
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d ik , a' szálakat lassanként kihiízogatjuk, és végre a' 
falak öszvenovését czélirányos nyomás által előmozdítjuk. 
Némelly esetben a' geny szalag már három vagy négy nap 
múlva is félre mozdítathatik, ha t . i. ezen idő alatt a' 
kelevény falai általa a' gyuladásnak azon szükséges fokát 
elérték, hogy a' következőleg alkalmazott mértékletes 
nyomás által öszve forrhassanak. 

55. S. 
Atalában véve a' kelevények fölnyitása metsző esz-

közök által a' legnevezetesebb. — Az égető szerek alkal-
mazása nagy fájdalommal j á r , a' bőrnek egy része min-
den esetre elvesz, melly által nagyobb sebhely marad 
visza. A' geny szalag hasonlókép fájdalmas, és nagyobb vagy 
kisebb gyuladást okoz. — Azért is a' kelevény fölnyitá-
sának ezen fajai csak azon esetekre korlátoltattak, mely-
lyekben a' fölnyitás mellett egyszersmind a' gyuladásnak 
bizonyos foka is szükséges, valamint ezt a' hideg kele-
vényeknél mindjárt közelebbről érintendjük. -— Az égető 
szerek alkalmazását a' birálatos kelevényeknél, ezeket 
ekként korábban megérlelni, és fölnyitni akarván, a' 
pépegyvelegek fölrakásának, és a' gerellyel történő közön-
séges fölnyitásnak utána tesszük. 

56. S. 
Az úgy nevezett hideg tályogok (nyirlckelevények), 

mellyek alattomos gyuladás következésében támadtak (13. 
5.) és mellyeknél a' fedező bőr keveset, vagy épen sem-
mit sem változott, ollykor oszlató borogatások, beke-
nések, tapaszok , szomszédságaikban tüzkdp alkalmazatá-
val készített fekélyek alkalmazása, 's több effélék ál-
tal az egész test betegségének azonkori czélirányos orvos-
lása mellett szétoszlattathatnak L a' mi nem mindenkor 
díszlik, és mivel az efféle keleyény közönséges fölnyitá-
sa , vagy önkénytes fölnyilása ütán falainak csekély élo-
tehetsége, és átalában a' csüggedt életerő miatt több-
nyire igen rosz, a' beteget korán elemésztő vékony és 
bő genyedés áll be: azért is gyógyításokra részint hogy 
fölnyittatásokkor a' lég' behatása elkerültessék, részint, 
hogy a' geny kiürítésével a' kelevény falaiban a' gyula-
dás azon fokra emeltessék, hogy általa az öszvenövés vég" 
hez menjen, — vagy hogy jó sikeres genynek elválasz-
tása , és aztán a' kelevénynek, mint akármelly más kö-
zönségesnek orvoslása eszközöltethessék, sokan különb-
féle gyógyterveket javasoltak. 
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57. S-

Az ide tartozó gyógytervek ezek: a' daganat gerely-
szúrással folnyittatik, vigyázván, hogy lég ne hasson be-
le , erre a' nyilás ragtapasszal záratik el ügyesen, és il-
lendő nyomó bekötés alkalmaztatik reá , a' fölnyitás a' 
mondott mód szerint ismételtetik mind addig, míg csak 
a' kelevény falainak öszvenövése meg nem történik. (A-
b c r n e t h v ) : — a' gerellyel tett fölnyitás az előre kül-
dött égetőszer föltétele után ( B e i n l ) ; -— genyszaiagnak, 
vagy selyemzsinórnak behúzása, melly harmad vagy ne-
gyed napra ismét kihúzatik, mire a' gyógyulás nyomás 
által eszközöltetik , (W a 11 h e r ) ; >— a' szúrcsappal tett 
megmetszés, és vörös bornak, étetőkő, vagy maró hi-
gany olvadékának (S c h a a c k), vagy forró víznek, (R u s t) 

vagy tökéletesen imámitott (neutralisatum) fojtósavas 
higany olvadékának befecskendése ( N a s s e ) ; — a' daga-
natnak meghasitása hossza mentében egész félig, és éte-
tő szerek olvadékaiba mártott tépeteknek betétele ( Z a n g ) ; 
.— végre a' bőrnek lemetszése a' daganat egész fölüle-
téről ( G a l l i s e n ) / 

58. S. 
Már az orvoslásnak ezen sokfélesége is azt bizonyít-

j a , hogy minden kornyülmények közt várakozásunknak 
megfelelni, egyik említett mümód sem képes, 's azok-
nak választása tehát a' beteg állapotjának a' sejtszövetes 
falalt' nagyobb vagy kisebb gindárságu. minémüsé-
gétül , és a' daganat nagyságának különb féleségeiül függ. 
— A' nem igen nagy daganatoknál, és a' még nem épen 
roskadt egésségii embereknél gerellyel, vagy szúrcsappal 
tett többszöri szúrásra, a' genyüreg öszveforrása nem rit-
kán díszlik, vagy legalább ezen gyógyútmód által a' geny-
üreg megkisebbítetvén, ez kusztorával tett fölnyitás, és 
izgató szerekbe, leginkább a" fojtósavas higany' olvadé-
kába mártott tépet betétele által az oszveforrásra kény-
szeritethetik. -— A' nagyobb kiterjedésű daganatoknál leg-
inkább az előre bocsátott égető szerek alkalmazása, 
vagy genyszalag - liuzás után tanácsos a' fölnyitás. .— 
Ha a' fölnyitás ekkép nem diszlenék, ha a' mesterséges 
nyitás, vagy önkénytes nyilás után erőmerülést fenyegető 
genvedés támadna, akkor legczélirányosabbnak találtatott 
a' daganat mellső falábul, a' mennyit helyezete megen-
ged, kimetszeni, vagy az egész üreget olly tépettel ki-
tömni, melty a' mennyi izgatást csak elviselhet a' daga-
nat , az étető — vagy pokolkő, avagy fojtósavas higany 
crősebb vagy enyhébb olvadékába már tátott , hogy ez áí-
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tal jó geny készítés eszközöltessék, — Meggyőződtem azon-
ban arról, bogy gyakran épen ezen erőszakos orvoslások 
által hozatnak elő azon rosz tünemények, melly éktől kö-
zönségesen a' tályog szokott gyógyítása közben rettegünk. 
Én legalább részemről több hideg daganatoknál az illen-
dő nagyságú fölnyitást a' szokott mód szerint gerellyel 
tettem meg, és minden más helybeli gyógyszer alkalma-
zásán kívül az egy nedves meleg borongatást kivévén, a 
gyógyítást hamarabb, csekélyebb bajjal vittem végbe , 
mint más gyógymódok által. — Bizonyára a' hideg vagy 
nyirkkelevények gyógyitásárul való vélemények jobbadán 
azért olly különbözők, mivel azok a' torlóddsbeli ke-
le vények kel , és a' takony erszények daganataival fölcse-
réltettek (15. -— Ezen helybeli orvosláshoz alkalmas 
közönségest szükség kapcsolni, u. m. erősítő szerek kina, 
ratannhia , kálmus édesített savakkal vegyítve, bőven táp-
láló közélet rendeltessenek, a' tisztaságról, és jó légről 
sem kell feledkeznünk. 

K l u g e szerint ( Z e r a b s c h az eml. h.) a ' nyirkot szükség 
te t t bemetszés áltál kiüríteni , avagy ha ez nem elegendő , a' daga-
natnak egész mellső falát lefejteni — a' többnyire föliiletesen fekvő, 
megkérgesedett nyiikedények a ' nyirk szivárgásbul könnyen föl ta lá l -
ha tó nyilasát fö lkeresni , és az edény belsejébe ser tét tolván , ezen 
az edényt kusztora segedelmével egy fél , vagy egész lnivelyknyire 

. egész az ép egésséges törzsökig fölmetszeni. Ezután a' serte moz-
dítassék félre, és vagy azonnal nyomó bekötés tétessék a' sebre , a' 
vagy ha a 'gyuladásnak szükséges foka elő nem áll, a ' fölhasított ny i rk-
edény hegyesre faragott pokolkővel az egész hasiték hosszában egész 
be az ép törzsökig tapintgattassék meg , és aztán tétessék föl a ' nyo-
mó bekötés. 

ABERNETHY , on chronic and lumbar Abscesses ; in Surgical Works . 
London. 1815. Vol. I . p. 132. 

SCHAACK , u . MURSINNA , ü b e r d i e o f t u n z u l ä n g l i c h e H ü l f e b e i l y m -
phat ischen Geschwülsten ; in MURSINNA'S Journal , ßd. I . St. 2. 
1800. I 

A. BEINL, von einer pigenen Art Limphgeschwulst , und der zweck-
mässigsten Methode dieselbe zu heilen. Wien 1801. — In den 
Abhandlungen der nicdic. chirurg. Josephin. Akademie in Wien. 
Bd. I I . 

RU ST , einige Reflexionen über die NÁtur und Heilung der L y m p h -
geschwülste , in HARLESS Jahrbüchern der teutschen Medicin, und 
Chirurgie, ßd. I . 155. lnp. — In seinem Magazin, ßd . I . 

JACOPI , Operazioni e Sperienze fat t i nel inst i tuto cünico di ch i ru r -
gia di Pavia nel Anno 1812—1813, Vol. II. 

CHELIUS im neuen Chiion herausgegeben von TEXTOR. Band I. 
Heft . I. 6 

v. WALTJIER , über die wahre Natur der Lymphgeschwülste . IM 
Journal für Chirurgie , und Augenheilkunde. Bd. I . p. 584. 
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59. 5. 

A' tályognak további orvoslása a' fölnyitás után csak 
egyszerű legyen, a' geny' folyásának szabad, 's föl nem 
aJcadó út készítessék, és az élö tehetség illendően kor-
mányoztassék. — A ' nedves meleg borogatások folytatá-
sán kívül, rendszerint egyebb helybeli gyógybánás nem 
szükség. A' tályog-nyilás szélei öszve húzódnak, a' ke-
levényüreg falai egymáshoz közelednek, a' kelevény fe-
nekén saja edények, és finom sejtszövet fejlődése által 
hússzemölcsök (granulatio) teremnek, mellyek lassanként 
megerősödnek, finom bőrrel behúzódnak, és a' sebhelyet, 
avagy hegjegyet előállítják. — A' gyuladásnak nagyobb 
foka , melly a' tályog fölnyitása után még mindig diva-
toz , avagy most t ámad, melly alatt t. i. a kelevény 
szélei dagadtak, a' tályog körös körűi fájdalmas, és a' 
genyedés csekély, ezen állapot mindenkor valamelly czél-
ellenes gyógybánásnak, p. o. kérők álltaimazásának , más 
effélének következését teszi, és egyedül az említett in-
gerenyhitő gyógyterv által háritathatik el. 

Ha a' kelevényben az élőtehetségnek illendő foka hi-
bázik , mint ezen eset a' laz alkotmányuaknál, meg azon 
részek kelevényeinél szokott lenni, mellyek a' szívtől 
távól esnek; ha továbbad a' kelevény szélei petyhüdtek, 
érzékenyetlenek, korcsszínüek, ha vékony nyirkos, eves 
nedv választatik el benne; akkor ezen környülmények 
jelentő mozzanatokúl szolgálnak, hogy többé vagy keves-
bé izgató szerek szükségesek; a' mil lyek: az oszlatóir 
(ungv. digestiv:), az orszir (ungv. basilicum), a' terpetin-
olaj , a mirrha-festvénynyel vegyitett, tölgyhéjból, ki-
naból készített főzetek, a' kelevénynek tépettel tett ki-
tömése, a' pokol - vagy étetőkőnek erős olvadékai, mel-
lyekbe a' kelevénybe dugandó téppohok mártatnak. — 
JL)e mind ezen szerek nélkül ellehetünk, mert a' nedves 
meleg borogatások, a' jó geny elválasztására szükséges 
élettehetségnek magasztalását szinte tellyesitik, mellyek 
mellett a' geny szabadon folyhat, és általok a' beteg an-
nyiban is megkéméltetik, hogy ekként a' bekötésre szük-
séges, erősen odatapadó rongydarabok föláztatása, és fá j -
dalmas levétele nem szükséges. — A' csüggedt erőknél, 
és közpetyhűdségnél belsőkép erősítő szerek, a' millyek 
a' kína, a' ratannhia, a' kálmus, és a' jó táplálás, jó 
léggel való élés s' a' t. szükségesek. 

Ha a' kelevény-nyilásnak szélei öszveragadnának, a' 
mig a' geny választás történik, azokat egymástul könnyen 
el lehet húzni, vagy kutasz segedelmével szét bontani ,— 
Ha pedig a' nyilás kicsinyül esnék k i , vagy idővel meg-
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kisebbednék, úgy annyira, hogy a' geny szabadon nem 
folyhatna , akkor azt késsel szükség tágítani. 

Ila a' liússzemölcsök igen buján fejlődnének ki {bu-
jálkodó hús, caro luxurians), azok pokolkővel tapogat-
tatnak meg, és nyomó bekötés alkalmaztatik, melly ál-
tal a' behegedés is elő segitetik. 

60. S. 
Ila a' geny eléggé nem szivároghatván, a' tályogban 

meggyiilekszik, (történjék ez a 'k i s nyilás, vagy a' tályog-
nak különös helyezete miatt) akkor a' geny ön nehezsé-
ge, vagy az életműveket szigetelő sejtszövet csekély ellen-
állása miatt; vagy ha a' genyedésfolyamat tovább ter-
jed; vagy ha a' határt ejtő forrasztó gyuladás hibázik', 'a 
ellenben pedig a' fekélyes fölszivás a' fekély kiterjedé-
sét előmozdítja; akkor , mondom, a' geny mind inkább 
alább ereszkedik, és üregeket, vagy is csatornákat készít, 
mellyek sipolymeneteknek (sinus fistulosi) mondatnak. A' 
sipolymenetek gyakorta czélellenes gvógybánásnak követ-
kezelmei, t. i. ha a' kelevény nyílása téphenger 's több effé-
lék által dugva tartatván, a' geny' kifolyása akadályöztatik. 
-—Ezen környülmények alatt nagyobb mennyiségű geny 
foly a tályogból, mint ennek nagyságátul várni lehet-
ne, főkép ha a' kelevény! több helyeken különbféle irány 
szerint nyomkodjuk, a' mit csak a' kutasszal tett vizsgá-
lat bizonyíthat be tökéletesen. Ha efféle sipolymenetek 
több ideig tartanak, akkor falaik lágy, szivacsos, a' takony-
hártyákhoz hasonló bőrrel húzódik be, melly a' gyógyu-
lást akadályozza, és több idő után kemény 's kérges mi-
neműséget ölt magára. -— Rendszerint ezen sipolymenete-
ket az imint említett orvoslás által el lehet kerülni. — 
Ha az efféle sipolymenet még nem régi, a' geny szabad 
kifolyását a' nyílásnak tágítása, vagy, ha a' menet fölü-
letes, ennek egész fölhasitása által eszközöljük; ha pedig 
a' menet feneke a' bőrhöz közel esik, úgy a' sipolymenet-
be kutaszt bocsátván, ezzel a' meneí fenekén a' bőrt fel-
peczkeljük, és a' kutaszra tett metszés által a' bőrt át-
vágván , ellennyilást csinálunk -/- A' további orvoslást az 
imint említett szabályok szerint kell véghöz vinni. -— A' 
már tovább tartó sipolymeneteknél, főkép ha falaik már 
kérgesek > szükség a' menet falait illendő fokú gyuladás-
ba hozni; a' mi vagy naponként meghúzandó 's ki-
vűl a' menet nyílásánál megerősítendő genyszalag; vagy 
több fonalakból álló zsinórnak behúzása; vagy izgató ned-
vek, p. o. pokolkő, foj tó-savas, és maró sósavas hi-
gany, 's több effélék olvadékainak befecskendezése által 
történik, de ezeken kivűl még a' menet hossza szerint 
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tett czélszeres nyomás is szükség, melly a' falak Öszve-
növését eszközli. -— Hol a', sipolymenet illendő tágítása 
lehetséges, ott mind olly bekötés gondos elinellőzésén 
kivűl , melly a' geny' lefolyását akadályozhatná, a' fölho-
zott rendszabások tellyesitetyén, az orvoslás ezen fájdal-
mas tettek nélkül is végbe mehet. 
u) Lásd. LANGENBECK , von der Behandlung der Fis te lgänge, der 

Schusskanäle und grosser Ei terabsondernder Höhlen. Neue Bib-
liothek f ü r die Chi rurg ie , und Ophthalmologie. Band I. St. 2. 
313 lap. 

H . DEWAR. on the t rea tement of sinous u lcers ; in Medico-chirur-
gical Transact ions. Vol. VI I . p. 487. 

L a n g e n b e c k szerint a ' behúzott genyszalag vagy zsinórral 
eszközlendö rászoritás, sok esetben elejbe tetet ik a ' vágásnak, melly 
nem r i tkán nagyobb edények sértése nélkiil meg nem tö r t énhe t ik .— 
Az eml. iró állí tása után a ' rászoritás által gyuladás okoztatik , a ' 
kelevény fölulete megvösösedik, és fá j , az eves nedvnek elválasz-
tása kevesbedik , jóféle tapadós geny készül, a' szalag mellet t egés-
séges szemölcsök t e r emnek , a' bőr feszesebb, és tömöttebb lesz. — 
Még ezen tünemények beköszöntenek , addig a' szalagot naponként 
feszesebben kell rászorítani. A' közönséges esetekben elég a' sza-
lagnak n é g y - n y o l c z napig m u n k á l ó d n i . — H a ta lán a' -szalaggal vagy 
zsinórral a ' s ipo lymene t fala is á tmetszetnék, a' há t ramaradot t üreget 
t épe t te l kellene kitömmi. 

61. S-
Az orvosnak a' genyedés alatt az emésztő életművek 

állapotjára különösen kell figyelni, mivel az első utak 
tisztátalansága nem ritkán oka a' roszfajú genyedésnek; 
valamint átalában a tisztaságról, és egésséges légről is szük-
ség gondoskodnia. 

Ha a' genyedés talán valamelly betvegyes állapot ál-
tal ápoltatnék, az ellen különhatásu [gyógyszerek kíván-
tatnak. 

A' tályog' orvoslásárul 1. 
v . KERN, Annalen der chirurgischen Klinik zu W i e n . Bd I . i807 . 

— Bd. II . 1809. 
v. WALTHER , über die t jpische Behandlung, und über den Verband 

der e i ternden W u n d e n , der Abscesse, Geschwüre , und Fisteln ; 
im Journal fü r Chirurgie und Augenheilkunde. B. IX. H . 2. 

62. S-
A' kemény edés' mint gyuladás' kimenetele orvoslásá-

nak kettős czélja van, t. i. annak szétoszlatása, vagy 
késsel való kiirtása. — Az oszlatás csak akkor lehetséges , 
ha a' sejtszövetbe kiöntődött nyirk ezen résznek falait 
nem forrasztotta még egészen öszve, és a' rész természe-
tes alkatását még tökéletesen el nem vesztette, azért is 
ha a' keményedés még csak új, és nem épen kemény.— 
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Bizonyos korcsvegyülés lévén je len, eleintén is ez ellen 
kell fordítanunk a' gyógytervet. 

Átalában a' keményedés eloszlatására a jánl ta tnak: 
a szappan fügyökér, a' pitypanggyökér, (Rad. tarax.) per-
jegy ökér (Rad. gram.) az amónamézga, a' galbán , a 
bürök, ci' szepnőnye, a' borostyánmegyviz, és különbféle 
higany, meg dárdanyos készítmények, a' szappanok, az 
égvények, 'stb. — Külsőkép használtatnak főkép : meleg 
fördok égvényekkel, vagy a' né lkü l , a' r ő p - é s higany-
irnak bedörgölései, különbféle tapaszok, a bürökta-
pasz amónatapasszal, a' higany-tapasz káforral, 'stb. 
ezenkívül bódár növényekkel tet t box'ogatások, a' ber -
zéczanyag, és galvánosság. '— De legczélerányosabbak a' 
nadályok' ismételt fölrakása, a ' higanynak vagy ibolönak 
kü lső , és belső használata, az elvezető szereknek alkal-
mazata; a' rendbeszedett közélet , ' és valamennyire szüle 
életmód mellett . 

63. S. 
Ezen szereket azonban csak nagy vigyázással szük-

ség alkalmazni, sokáig folytatni pedig tilalmas, mer t más-
ként a 'közjólérzés megvesztegetethetik, vagy a' kemé-
nyedés meggyuladhat, e l fa julhat , sőtt magába a' rákba 
is átmehet. — Hol hát a' foloszlatás nem díszlik, vagy 
hol róla szó sem lehet , ott legczélirányosabb a' keménye-
dett részt késsel kiirtani. — Ha talán a' beteg a 'mű té t e i t 
meg nem engedné, akkor a 'keményedést a' külső beha-
tások ellen szükség védni, meleggel ápolni, minden él-
és kiválasztásokról gondoskodni, a' beteget józanságra ok-
tatni, 's nekie tanácsolni, hogy magát csüggesztő kedvély-
mozgásoktul, a' mennyire csak lehet , oltalmazza. 

64. S. 
A' fene ugyan mindenkor a' részek élő tehetségének 

kialvásában á l l , de okainak sokféleségé, és a' hozzá kap-
csolt betegségek különbféle gyógybánást tesznek szüksé-
gessé: t. i. a' fenének tovább terjedését gátolni, a fenés 
résznek lemátlasztásában foglalatoskodó természetet ápol-
ni, és a' fenés ev egész testre való behatását akadályozni^ 

65. S. 
A' fene átalában gyulasztó, ideges, rothasztó, vagy 

gyomorlázzal ugy közönséges erőcsüggedéssel, vagy emel-
kedett érzékenységgel, és görcsös tüneményekkel kap-
csolkodhatik öszve. 

Ha a' fene heves gyuladásnak következése, sőtt lobláz 
követi azt , melly eset főkép fiatal erős emberekben 
külső ártalmak 's más elfélék után következhetik, akkor 
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egyedül lobellenes gyógybánás, és lágyító borogatások al-
kalmazása képesek a' fene liarapódzását meggátolni. — Ha 
pedig a' fene engedni nem tudó bőnyék által történt k i -
szorúlásbul származott, akkor csak ezen erőmüves aka-
dályok , mély és nagy bemetszései által lehet a' fene' k i -
fejlődését, vagy. tovább terjedését megelőzni. 

A' fene többnyire közönséges erőcsüggedéssel, ideg-
és poslázzal szokott járni , azért is gyökönke , kappanőr , 
kigyógégegyökér, szállékony szarvas szarusó , édesített sa-
vak, égények, b o r , és más effélékkel k ina ; a' posláznál 
pedig ismét k ina , ásványsavak, és timsó jelentetnek.-— 
De még sem ti tkolhatni , hogy az említett környülmé-
nyek közt a' bor és állati élemény a' lázhevet öregbiti, 
az érverést sietteti, a' nyelvet rú t í t j a , a' beteget nyugta-
lanítja. Valamivel kevesbé izgató közélet, és csak annyira 
tápláló, de enyhe tésztás eledelek, a' mennyit az étvágy 
kíván, és a' gyomor meggyőz, illy esetben sokszor czél-
szeresebbek. 

Ha a' fene alatt az első utakban tisztátalanságok 
gyülekeznének öszve, ezeket, mihelyt csak l ehe t , k i ta -
karí tván, azonnal az erősítő gyógyszerekhez kell n y ú l -
nunk. A' különösen fölmagasztalt érzékenységnél, és gör-
csös kórjeleknél , mákony t , pézsmát, szállékony lugsót , 
és más görcsszéllesztő szereket adunk. 

66. S. 
A' fene helybeli orvoslásának kettős czélja vagyon : 

t. i. a' fenés részek lemállasztásában a' természetet segi-
teni , és a ' f enés evnek veszedelmes behatását enyhíteni. 

Ha a' fenéhöz erős gyuladás já r , lágyító, és az igen 
nagy fájdalmaknál, csillapító borogatások kellenek. De ha 
a' fenés rész nem fáj és hervatag, akkor inkább izgató sze-
rek kívántatnak, hogy ezek által a' fenés rész határain ge-
nyedés támasztassék, melly tekintetből a' meleg fűszeres 
borogatások legalkalmasabbak. 

Azon szerek, mellyek a' fenés evet magokba szí-
ván , vagy megrontván, ennek ártalmas behatását enyhí-
t i k , ezek: a' k ina , a' t ö l g y - vagy vadgesztenyehéj', a' 
szikfű , az eczet , a' bor , az égett b o r , a' káfor , a' 
hugyany , a' terpetin, a' föleresztett ásványsavak, a' fa -
sav , a' szénsav, a' buzgó , 's pezsgő nedvek, a 'szén-
por. A' nedves fenénél ezen szereket jobb porképben 
alkalmazni, a' száraznál pedig' inkább mint borongatáso-
k a t , vagy pépegyvelegeket. -— A' fene szaga minden eset-
ben jó i l la tú , vagy tisztán nedves meleg borongatások ál-
tal kerültetik el legjobban, a 'fenés részeket, ezeknek min-
den ú j föltételökkor, eygszersmind jól kitisztogatván. Az 
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annyira szokásban lévő porhintés á l ta l , melly a' fenés 
evnek kifolyását hellyel hellyel való megszáradása által aka-
dályozza, g y a k r a n az említett szag még öregbedik inkább. 

Ezen szerek foganatát a' fenés részek karczozása , 
vagy bemetélése által is lehet ápolni ; a' karczozásokat 
azonban nem szükség egész az elevenig tenni , mivel más 
ként a' fenés evnek behatását elősegítik inkább , és a' f e -
nének sebesebb harapódzását, meg veszedelmes vérzéseket 
okozhatnak; főrendeltetésök az, hogy a' f ?nés ev öszve-
gyülemeclését megakadályozzák. — Az öregek fenéjé-
nél a' karczozások mindenkor kár tékonyak, még akkor 
is, midőn az ujak csak egyes helyeken csüggenek, t i la l -
mas azokat lemetszeni. 

67. S. 
Ha a' fenevarak ezen gyógybánás alatt lemál lanak, 

akkor a' viszamaradó fekélyt a' tályogoknál fölhozott 
rendszabások szerint orvosoljuk, az élő tehetséget pedig 
a' kínának illendő alkalmazása, és erősitő, tápláló közélet 
által ápoljuk. 

68. S. 

A' természet ugyan maga szokta többnyi re , ha a' 
fene harapódzásának határ ej te tet t , a' fenés rész' elválasz-
tását végbe vinni, és á csonkítás e' szerint szükségtelen. 
— A' csonkítást alkalmazni nem lehet azon fenénél, mel ly 
belső, folyvást tartó okon alapodik, mivel itt annak te l -
lyesitése után a' sebben a' fene ismét megiijul. — Csak 
akkor szükséges, sőtt életmentő a' csonkítás, midőn a' 
fene valamelly tagot egész vastagsága szerint egyenlően 
meglepett , és neki már korlát ejtetett, de a' holt résznek 
magátuli lemállása be nem várathat ik; vagy külső okra 
származván, mind untalan tovább harapódzik, a' csonkí-
tás által pedig a' fenés rész okával együtt elháritathatik. 
Említésre méltó azonban, hogy a' fene a!^rnelyebben fek-
vő képeletekben, gyakran tovább lépéséket tet t már, mint -
sem a' külső részek mutatják. — A / csonkítást mindig az 
egésséges részben kell tenni. 

Lásd. LARREY , Mémoires de chirurgie mili taire. Tom. 3. P . 
142 és köv. 1. — Az ellenkező véleményt főkép Pott állította föl. 

Ha a' fene megállamodik , akkor a ' legnagyobb veszedelem-
nek már vége ; bár mi nagyon óha j tha tn i is , a ' beteget holt részei-
től megszabadítani, a' beteg mégis sok esetben a' csonkitásnak be -
hatását alig ha kiállhatná , midőn is a ' beteg erejét czélirányosan 
ápolgató orvoslás mel le t t , több esetekben hasznosabb leend , a' lágy 
részeket egész a' csontig fölfejteni , és a' csontot az egésséges rése 
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alat t valamivel elfűrészelni. A' viszamaradó lekélylap beteges á l -
lapotjai azonban a ' csonkitást későbben , raidön már ez egésség ál-
lapotja j o b b , szükségessé tehetik. 

69. S. 
Az öregek üszkének orvoslása a' baj különböző álla-

potjálioz képest különbözik.— Ha sérelem vagy más liely-
belileg munkálkodó ártalom által szederjes vörösség, és 
daganat állanak b e , úgy a' környülményekhöz képest, lá-
gyító , csillapító , vagy száraz fűszeres borogatások ; heves 
gynladásnál pedig, és vérmes izmos egymiknél, .:adályok 
alkalmaztatnak. -— Csak ezen esetekről — és ezeken kívül 
a' bővérű betegekről—lehet azt ér teni , hogy Dupuytren 
az érvágásokkal, nadályrakásokkal, tett lob ellenes gyógy-
móddal olly sükeres foganatokat eszköziött légyen. — A' 
közönséges gyógybánást a' helybclihöz szükség intézni; 
nagy fájdalom lévén jelen, mákony, a 'környülményekhöz 
képest elegendő nagy adagokban nyúj tá t ik , söttmég zsong-
öregbitő szerekkel is öszvckapcsoltatik. — Az öregek üsző-
kének másik fa jánál , mel ly azonnal kormossággal és a' 
részek öszvezsngorodásával lép f ö l , csak szállékony szerek-
kel adott zsongöregbitők, a' különösen nagy fájdalmasság-
nál mákonnyal párosítva nyúj ta tha tnak; mellyek mellé 
helybelikép csillapító borogatások köttetvén, általok ritka 
esetekben a' harapódzó fenének lcorlátlódása és leválása 
díszlik, és még a' beteg egy ideig tenghet. 

BALLlNG-nál az i d . h . 
P. POTT, Bemerkungen über den kalten Brand an den Fusszehen 

und Füssen ; in dessen Sämmtlichen chirurg. Werken. Aus dein 
Engl. Berlin 1787. Bd. II. 533. lap. 

Az öregek üszkének egy igen érdekes példányát közöltem a' 
Heidelberger Klin. Annalen B. VI. H. 1—ben , mcllyben egy 82 esz. 
tendős asszonynál a' kézen és alkaron harapódzó fene, az erők illendő 
ápolgatása mellett korlátoltatván , a' fenés résznek lemállása , és 
meggyogyúlása diszlett. 

70. S. 
A' fekvélyes fene az ágynak illendő , és egyenlő föl-

vetése, tollágyneműk helyett gereznákon fekvés, i l len-
dő tisztasága a' fehérnemüeknek, lepedőnek több izbe-
ni váltása, a' fekvésnek gyakor változtatása, őz bőr-
nek a' beteg alá tétele, és a' nyomott rész hideg víz-
zel , ólomvizzel, vagy káforléllel való mosása által aka-
dályoztatik meg. -— A' test megvörösödvén alája gyű-
r ö k , lószőrbülkészült kis párnák, fölhasított gerezna du-
gatik ol lykép, hogy a' vörös rész üres helyre esvén, ne 
nyomassék , ezen kivül ólomvizbe , később borba , 
eczetbe, lővizbe mártot t nyomadékok fölrakása, vagy pe-
tefehér , és káforbul álló kenőcs bedörgölése is hasznosak. 



I. SZAKASZ. GYULADÁS. ÁT ALÁNOS AN 61 

— Ha fekélyedő fölszivás mutat ja magát , ekkor lágyító 
borogatások, horgany virág, vagy ólomból mákonnyal vagy 
káforral vegyitett kenőcsök, a' mélyen ható , 'sterjedező fe -
kélyedéseknél pedig jó illaLÚ borongatások tesznek jó szol-
gálatot. Valóságos fene jelenlétteltor a' fenének fölebb em-
lített orvoslása szükséges, azt úgy is magáiul értvén , hogy 
a' közönséges beteges állapot megfelelő orvoslást kiván. 

OHykor, midőn a ' betegnek nehcz a ' mozgás, a ' helybeli sze-
rek alkalmazását L e C a t csüggő l a z s n a l á t , vagy L e y d i g beteg-
emelőjét használván , lehet könnyíteni. 

Philosophical Transactions. 1742. p. 346. 
KK) Der Kiankenheber u. s. w. Mit 2 Kupfern. Mainz 1812. 

n. % 
Az anyarozs után támadó fenét eleintén hánytató , 

cs hashajtó szerekkel, későbben külső és belsőkép eleve-
nitő gyógyszerekkel orvosoljuk. Több esetben a' csonkí-
tást ve vélt elő, mel ly nem vala mindenkor foganatos, mi -
vel főkép már az igen elgyengült emberekben ugyan ezen 
változás a' derékban is tapasztaltatott. Ha talán a' fene ko r -
látolt közé ej tődött , legjobb a' lágy részek elválasztását a' 
természetre bizni, a' csonlot pedig elfűrészelni. 

Az ide tartozó tapasztalmányok bő előadását találhat-
ni Thomsonnál az eml. h. Bd. IÍ. 288. 1. és Cooper S—nél, 
Handbuch der Chirurgie a' Martification czim alatt. 

72. %. 
A' gonoszfajta genyedéh orvoslásának az ezen baj t 

követő tünemények ltülönbségéhőz képest változni kell. -— 
A' helybeli orvoslás a' hólyagnak kerekes kimetszésében 
ál l , mire a' seblap pokolkővel, vagy kénsavval, vagy izzó 
vassal égettetvén meg, aztán savitott sósavba mártot t tépet 
tétetik reá. A' fenevar lágyitó öépegyveleggel borongatta-
t i k , leesése után pedig a' fekély egészen egyszerűen or -
vosoltatik. — H a a' genyedék n^m hat olly mélyen , hanem 
csalt a' fenevar terjed messzebbre , akkor eléggé mély ltar-
czozások, s aztán a' fölebb enUitett szerek kívántatnak. 
Semminemű közönséges tünemények sem jelenvén m e g , 
egyedül kénsavat, vagy Haller savanyát elegyítjük az ital 
közé. -— A' gyomortisztátalanságok tüneményeinél , több 
adagokra osztott, de elegendő foganatú hánytató szerek k í -
vántatnak, mel lyek , ha talán lefelé nem munkálkodnak , 
hashajtók, és eczetbül álló csőréit is szükségesek. Az erők 
esüggedésénél, és ideges bajoknál, erősítő, és izgató gyógy-
szerek javaltatnak, a' millyenek a' k ina , a' kigyógége , — 
kappanőr, a 'gyökönkének gyökerei, mellyekhöz gálicz-
zákány (Elixir. vitr.) vagy sósav adatnak. Csak r i tkán tö r -
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ténik az , hogy valóságos hővérüség, avagy az agy, vagy 
mellfelé tartó torlódás vér bocsátásokat kivarrnának. 

L á s d . L A R R E Y az i d . fy. V o l . I . p . 5 2 . 
HUFELAND'S J o u r n a l . B. 5 l . H . 5 . — B . 5 4 . H . 3 . — B. 5 6 . J l . 4 . 
RUST'S M a g a z i n . B . 15 . H . 1 . — B. 1 6 . H . 3 . — B. 17 . 
J. F . HOFFSTANN, der Mi lzbrand , oder Contasiöse Carbunkel der 

Menschen, mit Berücksichtigung einiger damit zu verwechselnder 
Krankheitsformen und einer fragmentarischen Uebersicht des bei 
den Thieren herrschenden Milzbrandes. Stuttgart 1827. 8. 

BASEDOW , die schwarze Pocke; im Journal von v. GRAEFE u. v. 
W A L T H E R . B. V l l . 1 8 5 . l a p . - B. X I I . 5 4 9 . l a p , 

SCHROEDER , über die schwarze Bla t t e r ; in RUST'S Magazin. B. 
X X I X - H . 2 . 

73. S. 
A' kórházi fenének folebb említett okaiból megtet-

szik, mikép lehessen a' sebek, és fekélyeknek ezen vesze-
delmes szöveményét elkerülni. A' lég tisztaságárul, úgy a' 
beteg élelméről, neki keves bort is megengedvén, szűkség 
gondoskodni; tígy a' sebkötés alatt a' legnagyobb tisztasá-
got kell tartani, a' sebet a' közben gyöngéd jó illatú for -
rázattal, vagy föleresztett égvényes olvadékokkal mosogat-
ván; és gyomor tisztátalanságok jelenvén meg , ezeket vi-
gyázva adott hánytató , és hashajtó szerek által hári t juk 
el.-—A' hánytatok P o u t e a u - t ó l , D u s s a u s s o y - t ó l , a' 
betegség kezdetén mint igen nevezetes szerek másként is 
igen a jánl ta t tak, mellyeknek ezen nyavalya további le-
folyását akadályozó erő tulaj donitatik. 

Ha a' sebben, vagy fekélyben a' kórházi fenének tu -
lajdon változásai látszanak, (32. S-) akkor a' sebet elő-
ször is tép ettel jól ki törülvén, a' betegség kezdetén az 
egész sebfölületnek erős boreczettel való kimosása, és a' 
békötésre használt rongydarab oknak szinte boreczettel való 
meghintése elégségesek néhány napok alatt a' sebet előb-
beni állapot jár a visszátériteni; mel ly czélra a' férjanynak 
olvadéka is ajánltatik. — H a a' sebfölület mind ezekre nem 
kezdene javúlni , akkor egész fölülete pokolkővel tapinta-
tik m e g , vagy pedig az enyves gyurmába az étetőkőnek 
kupidomrafaragott darabjai tétetnek. Ezen környülmények 
közt azonban a' legnevezetesebb gyógyszer az izzó vas, 
mel ly az egész fekélyes rész fölíiletére ugyan csak jól oda 
alkalmaztatik. A' fenevar kínaporral , vagy terpetinnel , 
vagy más izgató kenőccsel takartatik b e , és ha az már le-
mál lot t , a' sebfölület tekintetéből Ítélhetni lehet , h a k e l l -
e az izzó vasat ismételni vagy nem?—Ezen szereken kívül 
továbbad ajánltatnak: kinafözet , föleresztett ásványsavak, 
főkép a' sósav, buzgásban lévő pépegyvelegek, léles mo-
sogatások, boriéi mirhával , a loe, és káfor , sósavas hu-



I. SZAKASZ. GYULADÁS. ÁT ALÁNOS AN 63 

gyag vízzel és boreczettel , terpetinlél , s t i raksz-és egyip-
tomi i r , kopajbalzam, rágó higany, és pokolkő - olva-
dék, dárdanyvaj, fasav, czi tromnedv, 'stb. 

n. s. 

Ezen helybeli gyógybánással közönségeset kel l Öszve-
kötni , mellyet a' beteg különböző állapotjához szabunk. 
Eleintén ha izgásnak, és nevezetes lázmozgásoknak jelei 
tűnnének fö l , savanyús i ta lok, föleresztett ásványsavak 
jók. A' gyomortisztátalanságnál hánytató szerek, nagy 
gyöngeségnél a' k ína , és más zsongöregbitő szerek tesznek 
szolgálatot. Csak ritka esetben fog szorosabb lobellenes 
gyógybánás szükséges lenni. '—A' közélet , mi magátul ér-
te t ik , a' közönséges orvoslással közegyenesen jár jon, és a' 
lég' tisztaságára, a' betegek megosztására, 's több e'félékre 
is szinte figyelemmel legyünk. 

A' kórházi fenéről lásd : 
POÜTEAU , Oeuvres postbumes: TOM. 3. 1783. 8. 
DESSAUSSOY , Sur la gangréne des hopitaux. Genéve 1787. 8. 
LESLIE, de gangraena contagíosa. Edinb. 18o4. 
JOHNSTON , de gangraena contagiosa nosocomiali. Edinb. 1805. 
S . J . BRUGMANS u n d J . DELPECII , ü b e r d e n H o s p i t a l b r a n d . A u s d e m 

Holland, u. Französ. übersetzt und mit Anmerkungen und einem 
Anhange begleitet von D. G. KIESER Jena 1816. 8 

RENARD , über den Hospitalbrand. Mainz. 1815. 8. 
GERSON , über den Hospitalbrand , nach eignen Erfahrungen. Ham-

burg. 1817. 8. 
H. BLACKADDER , Observation on pbagadaena gangraenosa. Edinb. 

1818. 8. 
W. WERNECK , kurzgefasste Beiträge zur Kenntniss der Na tur , der 

Ents tehung, der Verhütung; und Heilung des Hospitalbrandes. 
Salzburg 1820. 8. 

BRAUER , Ohservationes quaedam de gangraena nosocomial i , quae 
anno huius saeculi XIV. Lipsiae inter milites variarum nat ionum 
grassata est. Lipsiae 1820. 

ALEXANDER, über den Hospi ta lbrand; in Hippocrates Magazin von 
SANDER u n d W ä c h t e r . V o l . V . p a g . 1 . — 2 2 0 . 

DELPECII; Clinique chirurgiale de Montpellier. T o p t ^ i . p. 78. 
BOGGIE , in Transactions of tlie medico — chirurgical Society of 

Edinburgh. Vol. III . P. 1. 1828. 
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M Á S O D I K S Z A K A S Z . 
N É M E L L Y K Ü L Ö N Ö S F A J A I A' G Y U L A D Á S N A K . 

I . 

O R B Á N C Z. 

G. G. RICHTER , D. de erysipela te . Goetting. 1744. 4. 
A. L. THIERENS. D. de erysipelate. Lugd. Rat. 1790. 
JL. H. O. WINKEL , aphorismi de cognoscendo et curando erysipela-

te . Erlang. 1794. 8. 
W . C. S. FERNE, D. de diversa erysipelatin natura . Francof. ad 

VIADR." 1 7 9 5 . 4 . 
DESAULT, Bemerkungen und Beobachtungen über die Rose ; in des-

sen chirurgischen Nachl . Bd. II. Th . 4. 302. és köv. lap. 
RUST , das Pseudo - Erysipelas , e ineno?h nicht hinreichend e rkannte 

Kiankhei t s form ; in seinem Magazin. Bd. VIII . Hef t . 3. 498. lap. 
A. C. HUTCHISON , P rac t i ca l ObserValions on Surgery. 2. Edi t . 

London. 1826. Cap. II , 
PAULI, über Phlegmone telae ce l lu losae ; in RUST'S Masrazin. Bd. 

X X V I I . 127. lap. 
W . LAVRENCE , Observations on the na tu re and t rea tement of E ry -

sipelas ; in Medico - chirurgical Transactions. Vol. XIV. P. I. 1. 1. 
DUPUYTREN, du Phlegmon dif fus ; in Lecons orales. Tom. II . p. 289. 

75. S. 
Orbcincz , vagy Sz. Antal tüzének (rosa , erysipe-

las) a' bőr fölületén elterjedett nyirkedény-reczének gyu-
ladása mondat ik, mellyből nemri tkán a' bőrmir igyek, a 
Malpigh takonyhállója , ritkábban pedig a' bőr alatt fekvő 
sejtszövet, és izmok is részt vesznek. — Ezen közönséges 
fogat alatt sokféle beteges állapótok értetvén, az orbáncz 
modositásai gyanánt vétettek, mellyek még is természe-
töknél fogva az orbáncztól igen különböznek. -— R u s t 
ezeket szorosan megvizsgálván, köztök szorosabb kii lónb-
ségbeli mozzanatokat állított f ö l , és az orbánczot való 
dira (valóságos, vagy küteges orbáncz. í (erysipelas ve-
r u m , seu exanthematicum) és fattyúra ( álorbánczra (ery-
sipelas spurium, seu pseudoerysipelas) osztotta. 

76. S. 
A" valódi orbáncz, minden helybeli kórhajlam 

nélkül származik, és némelly közönséges kórmegelőző 
roszúlérzés u t án , melly többnyire te temsűly, fáradság, 
unatkozott kedvélyállapot, gyomortájbeli szorongás, tisz-



II. SZAKASZ. KÜLÖNÖS FAJAI A' GYÚL ADÁSNAK. 65 

tátalan nyelv, kellemetlen száj iz, undorgás , nagyobb vagy 
kisebb láz , fejfájás, félre beszéd, álomkor, vagy dü-
hösség által külölközvén, ezekután mint halovány, sár-
gálló, észrevétlenül végződő vörösség jelenik m e g , mel ly 
egyenletlenül terjed el , szélei felé észrevétlenül enyészik 
el , ujjal tet t nyomásra e l tűnik, és nyomás után ismét meg-
jelenik. .—Az orbáncz megjelenésével a' lázmozgalmak több-
nyire kisebbednek, vagy el is enyésznek, hanem az o r -
báncznak minden későbbi kiütését mégis láz követi. Ezen 
orbáncznak széke a' bőrhártya fölületén elterjedt nyirkos 
edényreczénél soha sem terjed tovább. Az orbáncz önfo-
kának nagyságára, és az általa meglepett rész tulajdonsá-
gára nézve igen külónbözhet ik , többnyire mégis izzadás , 
és vizellésbeli birálatos kiür í tések, és a ' fölbőrnek lehám-
lása alatt eloszlik, genyedéssel soha sem végződik, csak 
a' test alkotmánya igen rosz lévén, és más káros kö rnyü l -
mények köz t , mehet fekélyedés vagy fenébe á l t a l ,me l ly -
nél a' romlás a' test folületétül terjed belebb az alatt fekvő 
részekre, honnét az orbáncz hullámzó kelevénnye soha 
sem képíődik , hanem il ly esetben messze te r jedő , n y í l t , 
rothadó fekélyes fölületté leszen. Ha az orbáncz megtö-
résével beköszöntő bőrhámlás, nedves szerek, meghűlés , 
stb. által megakadályoztatik, akkor vízkóros daganattá 
változik. Ezen orbáncz igen szállékony, magátul , vagy 
inkább őszvehuzó nedves szerek alkalm izásáLul, meghűlés, 
u t án , kedvélymozgások által a' test fölületéről e l tűnik , és 
agylobot, m e l l - é s altestbeli gyuladást , dühödést, rángást, 
gutaütést, 'stb. okoz. -—Ezen orbáncznak okai az epeinger, a' 
máj működéseinek fölbomlása, gyomor-tisztátalanságok, 
nehéz emésztetű eledelek, a' verőczeresrendszer dugulása, 
és a' lég meg időjárás tulajdon uralkodó állapotjai lehet -
nek , a' honnét ősszel, és nyáron nem ri tkán mint jár-
vány jelenik meg. 

Lásd: BALLING , da3 Akklimatisations—'Erysipelas ; in Heidelb, 
Klinischen Annalen. B. VII. 176. lap. 

Ezen orbáncznak tulajdon faj táját teszi a' hólyagos orbáncz. 
(erysipelas vesiculare , bullosum) , mellyben vagy mindjárt kezdetkor^ 
vagy később különböző nagyságú hólyagok, majd kása , majd borsó, 
majd tikmonv nagyságúak l á t t a t n a k , mellyek gyakorta öszvefolynak, 
és fö lpa t tanván, v a r a t , vagy harapódzó fekélyeket okoznak. 

77. S-

Fattyú vagy dlorbdncznah mondatik a' bőrnek cse-
kély vörösséggel (bőrvoreg, erythema) járó huzamos gyu-
ladása, mel lynek a' valódi orbáncczal, képök hasonlatos-
ságát kivévén, semmi köze sincsen, és a' bőrnek akár 
mel ly erősebb izgatása által előhozathatik; eíféle izgatá-

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 6 
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6ok p. o. a' verőfény, csekély égés, a' hideg, izgató k e -
nőcsök és tapaszok, a' kőrösbogár, repczetészta, r e t ek , 
a' mérges szömörcze' (rhus toxicodendron) nedve, az 
erős dorgölés, mindennemű sebesitések, és sérelmek, fö l -
akadt nedvek, és daganatok, keményedés, 's több e'félék. 
Effélék által gynlad meg a' bőr majd közvetlenül, majd 
közvetőleg, a' mennyiben rájok majd közvetetlen követ-
kezik a' gyuladás, majd még más bajt hoznak először elő, 
mellynek következése a' gyuladás. — Az ekként okozott 
gyuladása a' bőréletműnek majd fölületes, majd mélyebben 
ható a' bőr állományába. Az első hasonlóbb az orbánczhoz,a' 
másik pedig inkább mélybeható gyuladás természetével b i r , 
és csakugyan mennél inkább szenved a' sejtszövet és i z o m , 
annál kevesbé érdemli meg ezen betegség a' bőrlob nevét. 

78. S. 

Az álorbáncz különbféle okai szerint megkülönböz -
tetnek 1.) a' helybentámadt börvöreg, (erythema idio -
pathicum), mel ly valamelly külső oknak, hidegnek, m e -
legnek, étető anyagoknak, könnyed sérelmeknek kö -
vetkezése. 2.) a' kórjeles vagy rokonszenves börvöreg (e-
rythema symptomaticum, consensuale.),-melly csak vala-
mel ly a' bőr alatt helyezett képelet másféle szenvedésé-
nek bőrre való térésében ál l , és kétféle lehet. 

A ) Gyulasztó vagy savós feszülése az inas ter j edé-
keknek (bőnye, aponeurosis), mellynek súlyosságával a' 
rokonszenves gyuladás is nő , és ollykor igen messzeter-
j ed , mint p. o. a' vizenynél, a ' f e j sérelmeinél, a' köröm-
méregnél , 'stb. 

B.) Kóráttételes lerakódás a' sejtszövetbe , csonthár-
tyára , és mirigyekbe , a' csorvás, csúzos, köszvényes, és 
gyermekágyi beteges állapotoknál. Ezen esetben^ ha a' 
letett gyurmák folyó neműek, a 'meglepet t részek korán 
elhalnak, és a' fekélyedés-folyamat veszélyének tétetnek 
ki. Gyakorta valamelly eddig egésséges részen csak né-
hány órák alatt (leginkább a' jobb f ö l - , és alszáron, fő-
kép az élemedett férjfiaknál) a' bőrnek rokonszenves vö-
rössége t ámad , ugyanakkor a' vörösség alatt hullámzás, 
és feszülő fájdalom is jelenvén meg , hol aztán a' tályog 
fölnyitása után a' fenésen elhalt (nekrotice) sejtszövetnek 
egész lebenyei húzathatnak k i ; és ha egyszersmind a' 
csonthártya is szenvedett, a' csont lemeztelenülve tapin-
tatik.-—A kórlefolyás ezen esetben nem olly sebes; a' 
helybeli fájdalmat t. i. nagyobb vagy csekélyebb lázbor-
zalom előzi meg , mel ly ismételve megjelenvén ay váltó-
lázhoz hasonlít. A' láz folyton t a r t ; a' bőr a' fájdalmas 
helyen rózsapiru szint ö l t , valamennyire megvizenyese-
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dik úgy annyira, hogy az ujnyomatot megtartja. A' láz 
mind inkább öregbedik, a' daganat keményedik , a 'vörös -
ség szederjes szinü leszen, a' fénylő bőrön hólyagcsák 
emelkednek, a' sejtszövet megkeményedik, merevedik , 
a' h u g y - , és széküriilések megváltoznak, 's fö lakadnak; 
álomtalanság, és nagy lázadás van je len .—Ezen állapot-
ban a' baj meg államodni látszik, a' melegség, feszülés, 
és fájdalom nem változnak,a' hólyagcsák előbbeni állapotuk-
ban maradnak. <— Ha ezen időszakban a' bőr, és sejtszövet be-
metszetik , nagy mennyiségnyi fehéres nedvesség, és egy k e -
vés geny folyik; egynehány napokkal később pedig kevés vé-
kony nedvesség, és sok geny ; még később végre bizonyos 
szalonnanemü gyurma, nyomás által pedig csak egy ké -
vés geny;-— a' sejtszövet fenésen halt el (nekrotice). -— 
Midőn már ennyire haladt a' b a j , akkor a bőr elpusztúl , 
a' hólyagcsák fölpattognak, belőlök bizonyos fehérszínű, 
eves nedv ömledez, fehéres, vagy feketés sebesen te r je -
dő helyek támadnak, a' sejtszövet egész darabokbanmál-
ladoz l e , a' bőr az alatta fekvő részektől egészen fölfosz-
l i k , az izmokat egymással öszvetartó sejtszövet elpusztúl, 
a' bőr megfenésedik, a' genyedés igen bő , és rosz , a 'pusz-
túlás t e r j ed , és bő izzadás, hasmenések közt az életerő 
mind inkább fogy. -— Ha talán az erők ezen állapotból l á -
badni kezdenek, a' harapódzó baj korlát lódik, úgy a ' h ú s -
szemölcsök sarjadása és a' fekélyhegedés, a' sejtszövet-
nek nagy elpusztulása mia t t , mindenkor csak igen lassan 
halad. Iía pedig a' lerakódott gyurmák merőfélék, akkor 
azok a' szenvedő rész állományába veszik magokat , azt 
földagasztják, és megkeményit ik , és életbeli viszonyát a' 
kivúl , hogy egészen megölnék szűkebbé teszik. Ezen el-
fajulás ollykor több hetek lefolyása alatt fejlődik k i , ha-
sonlóan a ' b ő r n e k rokonszenves vörösségével, és legy k é -
véssé fájdalmas, a' mélységben messze-terjedő keménység-
gel jelenik meg. Ezen betegség kimenetele (melly et K í u g e 
a' borékon, én pedig a 'kézen és alkaron többször tapasztal-
tam) vagy a' halkal múló vörösség, és keménységgel lassan 
haladó oszlódás, vagy az elfajúlt életmüvek elhalása, 
melly alatt a' rész tériméje öregbedik, az eddigi kemény-
ség tésztássá vál ik, hullámzás t ámad , és a' fölebb emlitett 
pusztúlás, és elevedés köszönt be. 

Kluge bei í lust . az idéz. m. 525. és köv. 1. 

79. S. 
A' kórjeles álorbdncz, a helyben támadt vagy külső 

ingerek által előhozott közönséges bőrgyuladástul ekkép 
különbözik: a'lobvörösség nem terjed el olly szembetűnő-
leg, néhány kisebb helyeken homályosabb, itt ott pedig 
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viola szinre haj ló , a' szenvedő életmű kevesbé meleg, tész-
tás inkább, ollykor még is kemény és darabos, sőtt né-
ha a' baj kezdetekor nyilván hullámzó. A' beteg nem olly 
tüzes , mint inkább a' gyuladás fokával nem épen ará-
nyos szaggató vagy kopogó, inkább a' tag mélységében 
ülő fájdalomról panaszolkodik. A' daganat sincs a' gyu-
ladás fokával , mint inkább a' fájdalommal arányban. 
Fá jda lom, és a' bőrnek csomós elfajzása előzik meg gya-
korta a' bőrgyuladást. A' már kezdődött gyuladás mind 
inkább harapódzik, rend szerint lassan még is inkább, 
mint sebesen, és mint egy mászva halad a' szenvedő 
életművön. A' közönséges oszlató szerek többnyire nem 
használnak, a' baj idültté válik, és gyakorta véletlenül 
akadhatni némelly he lyekre , mellyek ]obban le lévén 
süppedve, majd többé, 's kevesbé hullámzók, majd fe -
nések, majd akarmi másként megromlottak. — Ezeken 
kívül mindjárt a' baj kezdetekor hibáznak minden olly 
külső sérelmek, mellyek a' bőrlobot okozhatták volna. 

80. S. 
Az álorbáncznak okfürkészete, már azokból eléggé 

világos, miket egyes fajairól mondottunk. A' sejtszövet 
fenésen elhalt elfajulására nézve, mel ly az álorbáncznak 
leggyakrabbik ok mozzanata, azt is tudnunk ke l l , hogy 
ha eredete ollykor homályos is , mégis különös idő a l -
ko tmánynak , főkép erős hideg befolyásának, és a5 h é v -
mérséklet valamelly tulajdon változásának ezen részről 
sokat kell tutajdonítanunk , a' honnan ezen betegség 
hideg teleken, a' leghidegebb hónapokban szaporábban jő 
elő, mint az esztendő más részeiben, gyakrabban meg-
jelenik a' szegényeknél, az alsó vég t akokon , élemedett 
korban, és a' fér j fi nemnél. 

81. S. 

A' közönséges orbáncznak orvoslása a' má j ' és bőr-
rendszerre munkáló gyógytervet kívánja. A' hánytatok 
ekkor a' legnagyobb fogonatuak, főkép ha korán alkal-
maztatnak, mellyeket hashajtók által kipótolni nem le -
het. A' hánytatok foganata után a' láz tovább is tartván, 
lobellenes közélet mellett hüvösitő savanyús hashajtók 
kellenek. Csak akkor lehet már csupa izzasztókat adni , 
midőn a' láz nagyobb részt, vagy egészen eloszlott. Egye-
dül az erős loblázzal járó arcz-orbáncznál, mellynél a' 
fej igen elfogódott, kábult , az orbánczos részek igen dagad-
t a k , égnek, és f a jnak , a' vér az agy felé tolong, szük-
ség érvágást, vagy nadályrakást a' fülek mellé, a' hány-
tatónak elejbe bv>csátani, midőn meleg lábfördők, a' láb-
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ikrákra tett repczetészta, 's] más effélék is jók a' vérnek 
a' fejtől való elvezetésére. De soha nem kell felejtenünk, 
hogv az orbáncz, bár a' legerősebb loblázzal jár jon is , 
a' lobbellenes gyógytervet, mint más gyuladások egész k i -
terjedésében soha sem kivánja , mer t átalában minden 
erőmerülés után igen könnyen viszalép. 

82. S. 
A" valódi orbáncz helybeli orvoslásának egyeb czél-

ja nincs, mint a' beteg részt a' külső ártalmak ellen ol-
talmazni, a' mi szikfü, és bodzavirág poraival töltött szá-
raz meleg fűtüszők, melegített flanél, 's több e' félék 
által történik. — Minden nedves, főkép vizes és zsiroä 
szerek ártanak, a' mennyiben az orbánczot viszaverik , 
vagy a' rész' vízkóros daganatát okozzák. -— A ' l áz , és 
daganat nagyobb részt e lmúlván, ha talán vízkóros, szi-
netlen daganat maradna há t ra , akkor a' fütüszőt káfor -
ral dörzsöljük m e g , vagy pedig a' daganatos részt zöld 
viaszvászonnal f ed jük , és b e p ó l y á z z u k . - — R u s t szerint 
csali a' hólyagos orbáncz fajtáival együtt gyakorta , főkép 
ha idült inkább mint forró természetű, látszik az illő el-
fogadóba alkalmazott nedves meleget kívánni, mel ly czél-
ra a' G o u 1 a r d ólomvize, egy keves léles mákonyfest-
vényt adván hozza, legalkalmasabb. — Ha az orbáncz f e -
kélyedés vagy fenébe menne á l ta l , akkor az ev illő k i -
folyásárul kell gondoskodni, a' közönséges, és helybeli 
orvoslást pedig, a' láz bélyege, és a' kelevényeknél, meg 
fenénél előadott rendszabások szerint intézni, de az első 
útak kitakarítására is különös figyelemmel kell lenni. 

, 83. S. 
A' helybentarnadt börvöregnél az orvűslást a' gyu-

ladás fokához kell szabnunk. Csak ritkán szükség a' kö -
zönséges lobellenes gvógybánás, mert rendszerint a' nadá-
lyok föltétele, vizzel, vagy ólomvizzel tett hideg boro-
gatások elégségesek a' gyuladást eloszlatni. 

84. S-
A' rokonszenves börvöregnél az orvoslás különbö-

z ik , a' mint azon o k , mellyen a' betegség alapul különb-
féle. Ha az bőnyés terjedékek feszülésén alapodik, akkor 
ezt bemetzsések, és ezekre következő meleg fördők , 
szürke higanyírral tet t bekenések, meleg borongatások-
ka l , és pépegyvelegekkel szükség elpetyheszteni. Ha pe-
dig az orbáncz csak egy idáig elhatalmazott mélyebben 
fekvő rész, csonthártya, in , vagy sejtszövet szenvedésé-
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nek következése, akkor addig, a' mig a' szenvedés tisz-
tán gyulasztó, nadályok, ólomvizzel tett hideg boronga-
tások, bö higanyos bedörgölések, és a' kóráttételeknél "fő-
kép még a' higanyhashajtók, és meleg jó illatú boronga-
tások szükségesek. — De ha a' mélyebben fekvő részek-
ben fene , vagy fekélyedés következett volna be , ha va-
lamelly részen korcsszin, és hullámzás tapasztaltatnék, 
ezen rész fölnyitatván, a' seb a' behozott ujon gombos 
kusztora segedelmével, a' merre csak a' sejtszövet r o m -
lása tapasztaltatik, minden irány felé tágitassék, hogy e' 
kép a' felakadt evnek kifolyása elqmozdítassék, és a' 
gyakran elhalt sejtszövetnek nagyobb darabjai elháritat-
hassanak. — A' további orvoslásnak azon kell lenni, hogy 
a' romlot t rész elválasztásában foglalatoskodó természe-
tet ápolja, az alyasodó életerőt emel je , és jó genyedést 
okozzon. — Ilelybelikép R a s t szerint, k ina , k á f o r , 
mi rha , szén, szikfűvirag , terpetinolaj , kafor lé l , f a -
eczet, boros jó illatú borongatások, 's többeífélék alkal-
maztatnak; belsőkép pedig erősitő szerek, ásványsavak-
kal egyetemben nyú j t a tnak ; — és ha mind ezek által jó 
genyedés okoztatott , a' gyógyitás ápolására illendő nyo-
mó bekötéssel élünk. — Részemről azonban tapasztaltam, 
hogy ezen helybeli izgató gyógybánás á l ta l , a' részek 
ronílása, és a' rosz genyedés, valamint a' közönséges iz-
gatás öregbedik — nedves meleg borongatások alkalma-
zása pedig, és az ehhöz toldott czélirányos közönséges 
orvoslás a' javulást sokkal korábban előmozditotta. — 
Azért is, én egyedül helybelikép nedves meleg boronga-
tásokat használok. — A' bőr , és az alatta fekvő sejtszö-
vet' megkeményedésénél tartós higany - bekenesek , és 
szalad-fórdők által mindenkor tellyes oszlatást vittem 
véghez. 

85. S. 
Az orbáncznak különböző fajainál, a' természetök-

hÖz i l lő , és a' tapasztalás által is bebizonyodott gyógy-
módokat elő adtuk. Ezen tekintetből azonban némelly 
pontokra nézve, a' legnagyokb hirű orvosoknak vélemé-
nyei egymástul igen különböznek, -— Úgy R u s t , D u -
p u y t r e n , és L a w r e n c e szerint, a5 bemetszések csak 
az álorbáncznál tétessenek, még pedig elegendő hosszan, 
és mé lyen ; H u t c h i s o n pedig a 'bemetszéseket k o -
rán , és nagy számban a jánl ja ; — holott D o b s on 2) az 
orbáncznak minden fajainál, és a' testnek minden részén 
gerellyel teendő sokszoros beszúrásokot ajánl. — Az ál-
orbáncznál ugyan D u p u y t r e n 3) úgy val l ja , hogy 
egynehány esethen a' szenvedő helyre tett hólyagtapasz 
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által a' bajnak eloszlatását szerencsésen eszközlötte légyen, 
figyelmessé teszen még is ezen szerre, hogy más esetek-
ben utána a' bajnak nehezbülését, és fenevarakat tapasz-
talt. Hanem a' közönséges orbáncznak mind azon esetei-
ben , hol a' nyelv nedves és kévéssé vörös, a' bor mér -
tékletesen meleg, és a' helybeli gyuladással csekély kö -
zönséges viszahatás j á r ; úgy vélekedik hogy a' gyuladt 
helyre tet t egy vagy több hólyag-tapasz által eszközlött 
genyedés a' legjobb szer légyen a' baj szétoszlatására 
— Mások 4) az orbáncz széleire föltet t hólyagtapasz ál-
t a l , csak a" bajnak tovább haladását akarják eszközölni. 
— Hanem ismét mások 5) annak használatát egészen meg-
vetik. — B r e t o n n e a u 6) , és V e 1 p e a u 7) a' loblepte 
tagnak egyenlő öszveszoritása után a' legjobb foganato-
kat tapasztalták, még azon esetekben is , mellyekben a' 
genyedésbe való átmenet elkerülhetetlennek látszék, és 
minden más szerek hatás nélkül maradtak. — L a w r e n -
ce 8) és D u n c a n ellenben az öszveszorítás után a' 
ba j t Öregbedni tapasztalák. 

Bei L A W R E N C E , a z i d . h . 2 1 5 . 1. 

2) Ugyanott 206. 1. 
3) Az id. h. p. 322. — OUVEY, These , de 1' Erysipele phlsgmo-

n e u x , 30. 1. 
4) ROCIIE et SANSON , Nouveaux Elémens de Pathologie medico-chi-

r u r g i c a l e . Y o l . I . I . 3 3 2 . — LAWRENCE az i d . h . I . 6 3 . 

5) RAYER, Trai te des maladies de la peau , 1. 125. 
6) Sur 1' utilité de la Compression dans les inflammations idiopa-

thiques de la peau , Paris 1815. 
7) Mémoire sur l'emploi du bandage compreSiif dans t rai tement de 

1' Erysipele phlegmoneux , de la brulure , et des plusieurs autres 
inflammations aigues des Membres; in Archives generales de Mé-
decine. Juin. 1826 1. 192. 

8) LAWRENCEnél, az id. h. 

86. S. 
Azon orbáncz felől is még oszlanak a' vélemények, 

mel ly a' sebekhöz szegődik (sebzési orbáncz, erysipelas 
traumaticum) — melly ellen a' legkülönbözőbb féle b o -
rongatások, hólyagtapasz, a' bemetszések, és karczo-
zások, L ar rey—tói az ízzovassal teendő égetés (caute— 
risatio), .— a' lobellenes gyógymód, a' hányta tok , 'stb. 
ajánltatnak. .— Ha az orbáncznak fölebb említett kü lön-
böző fajait ' t ek in t jük , 's ha azt elgondoljuk, hogy a 
sebzési orbánczot, mel ly a' sebhöz 4 , 5 nap alatt szokott 
szegődni, különböző okok szülik, a' mi l lyek: a' sebnek 
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czéliránytalan bekötése, annak idegen testek, zsíros, igen 
izgató, vagy forró lágyító borogatások által történt iz-
gatása; továbbad a' hideg nedves levegő, a' sértett részek 
ziízott, szaggatott állapotja; a' rostos képeletek sérelme, 
az epecsorvás állapot, a' kedvély-mozgalmak, életrend-
beli hibák, 'stb , úgy , mondom , könnyű ítéletet hozni, 
hogy a' különböző okmozzanatok illendő meggondolása 
védhet benünket ezen nevezetes bajnak kontár kézzel 
minden esetre kimért kuruzsolásátul. 
Lásd. LARREY , Chirurgische Klinik . B. I. 21. lap. 
K a l l i n g , az id. h. 

II. 

E g é s 

T. KIRKLAND, Abhandlungen vom Brandschaden. Niirnb. 1769. 8. 
J. EARLE , Essay on the meana of lessening — the effects of fire 

on the human body. London 1799. 
Dictionaire des sciences médicales. Art . Brulure. 
K . II. DZONDI , über Verbrennung und das einzig s ichere M i t t e l , 

sie in jedem Grade schnell und schmerzlos zu hei len . 2te Ausg. 
Halle. 1825. 

DDPUYTREN , LE^ONS orales de Clinique chirurgicale. Par i i 1832 : 
L 413. 

87. S. 
Az égések (meg ég ének) (combustiones) testünknek 

tűz , vagy más izzó állományok érintetébül származnak. 
— Az étető anyagok foganata , főkép a' tömény ásvány-
savaké a'tüzével egészen megegyezik. — A' hév foka, az 
érlüet tartása, és az érintett rész sajasága' különbségéhöz 
képest az égésnek különböző fokai támadnak. 

88. S. 
A' legenyhébb fokban a 'bőr jól megvörösedik mint 

az orbáncznál, daganat és láz hibázik, a fájdalom cse-
kély. A' második fokban a' vörösség és daganat szem-
betűnők, a ' fá jda lom nagy, és láz jelenik meg. A har-
madik fokban a' fölbőr megválik, és azonnal vagy csak 
lassanként világos vagy sárgás nedvei telt hólyagokba emel-
kedik. A' negyedik fokban az égett rész egészen elrom-
lik , azt a' fene lepi meg. 

89. S-
Az égés különbféle fokai és terjedésére , az égett 

rész fontosságára, és a' beteg alkotmányára nézve többé, 
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vagv kevesbé nevezetes tünemények támadnak. — A' 
két 'első foknál a' gyuladás többnyire könnyen eloszlik. 
— A' harmadik fokban csak nem minden esetben genye-
dés szármozik, mel ly gyakorta igen nevezetes, a' gyu-
ladás messze elterjed , és fenével is végződhetik, a' he -
gedés ollykor igen sokáig meg nem tör tén ik , sokszor 
képtelen "sebhelyek készülnek, öszvenövések származ-
nak , mi által a' rész működésében hát rá l ta t ik , vagy 
egészen meggátoltatik. -— A' láz az égés nagyobb fokai-
ban mindenkor nagyra nő , és a' bélhuzam takonyhártyá-
ja könnyen bajba esik; görcsök, és rángások, főkép ér -
zékeny egymikben, könnyen támadnak, sőt némellykor 
a' messze terjedő égéseknél hirtelen h a l á l ; a' honnan 
nem csak a 'gyuladás foká tu l , hanem az égés terjedése-
iül is függ a' veszedelem. 

90. S. 
Az égés kisebb fokai hideg vízzel tet t borongatá-

sokat , vagy az égett rész hideg vízbe mártását kíván-
j ák , minden egyebb szerek, ólomviz ' s tb , csak annyi-
ban hasznosak, a' mennyiben hidegek. — Láz lévén je-
len, a' helybeli orvosláshoz lobellenes szerek belső alkal-
mazásának, és 'ehöz illő közéletnek kell járni. -— Ha a' 
fölbőr hólyagokba emelkedett, akkor ezek, a' bőrt ra j tok 
hagyván, gerely által fölböketnek, hogy ekként belőlök 

, a ' n e d v kifolyhasson, mellyek ha csekélyek, a' hideg-
től öszvezsugorodnak, és ki is száradnak. -— A' rész, fö l -
bőrétül megfosztatván, az említett hideg borongatásokat 
el nem viseli, csak gyönge enyhítő szereket tűrhet el., 
u. m. o la j , és petesárgábul készült kenőcsöt, fris irós-
vaja t , és más enyhe í rókat , mellyeket vászondarabokra 
kenvén, az égett részre ismételve r a k u n k , mellyek az 
égést enyhí t ik , és többszöri föltételök által hivesitik. A' 
fölbőrtül megfosztott részek környékeire pedig hideget 
alkalmazunk. — Genyedés származván , és a' szenvedő 
rész nagy érzékenysége tágulván, lassankent az öszvehúzó 
és száraztó szerekhöz nyú lunk , t. i. lenolajat mészvíz-
zel , horgany kenőcsöt 'stb. rakunk föl. Az ólom-kenő-
csök r ú t , és képtelen sebhelyeket állítatnak okozni, mi t 
én soha nem tapasztaltam..— Az igen kifejlődő hús-szÖ-
mölcsök bujálkodását pokolkővel tet t tapintással nyom-
juk el. — Ha a' fene már az égés pillanatában szárma-
zot t , akor hideg, vagy ha a' részek a' fölhőr elromlása 
miatt igen érzékenyek, csak lágyító és enyhítő boi'onga-
tások kívántatnak, mindaddig , míg az égett var genyedés 
által le nem mál l ik , midőn aztán az im int említett sze-
rek alkalmaztatnak. A' fene ezen esetben nem igen ha-
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rapódzik tovább, hu csak nedvek sete vegyülése nincs 
egyszersmind jelen. Egyébként ha a' fene az égés által 
okozott, gyuladásnak lenne is következése, a' fenénél á ta -
lánosan fölhozott gyógybánás volna czélirányos. 

91. S-
A' belső szerek alkalmazását az égéseknél a' beteg 

alkotmányához , és a' tünemények fontosságához szabjuk. 
— A' gyuladás nagy lévén, szoros lobellenes gyógyterv 
kívántat ik , és csak ez által lehet a' harapódzó gj-uladás 
és fenének határt ejteni. — A ' nagy fájdalmak, és ideg-
ti inemények, mellyek a' nagyobb égéseknél olly közön-
ségesek, a' mákonynak belső, és ugyan annak az említett 
kenőcsökkel vegyitett külső alkalmazását óhajtják. — 
A' nedvek korcs vegyülése, vagy nagy győngéség lévén 
je len, ezekre az orvoslás közben méltó figyelmet szük-
ség vetni. 

92. S. 
A' sebhegedéskor azon kell lennünk, hogy rút seb-

helyek ne támadjanak, azért is az egymás mellett fekvő 
részek, p. o. kéz, és lábujak ériilését közikbe alkalma-
zott kenőccsel fent vászon-darabok, vagy téppohok á l -
tal kell akadályozni. 

A' nagyobb égések hegedésekor, nem ri tkán altest-
beli ba jok , szapora vizes székletételek származnak, m e l -
lyeket meggátolni, tilalmas. 

III. 

F a g y á s. 
Anweisung alle erf rornen Glieder aus dem Grunde zu heilen, auch dann 

noch , wenn sie seit mehreren Jahren erfroren sind. 2te Auflage-
Pirna 1804. 8. 

J. C. OTTENSEE , über die gründliche Heilung der Fros tbeulen . In 
v . SIEBO/.D'S C h i r o n . E d I I . 1 2 9 l a p . 

LARREY , Mémoire sur la gangr^ne seche eausée par le froid , ou 
gangrene de congélat ion; in Mém. de Chirurg, inilit. Vol. I I I . 
1. 60. és köv. I. 

93. 
Erős és állandó hideg az életmüves részek dermedé-

sét okozza, mel ly közben az érzés, és mozgás csekélyek, 
sőtt ha a' hideg még tovább ta r t , minden érzés és moz-
gás elenyészik, az üterek verései megszűnnek, végre fene 
köszönt be , mellynél a' fagyott rész üszve zsugorodik r 
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V kiszárad. — Az egész test lévén a' hideg ezen fokának 
kitéve, a' bőr lassanként elhalványodik, 's érzéketlenné 
lesz, a' vérnek a' belső részekben, főkép az agyban, 
és tüdőkben való torlódása által nyugtalanság, tetemsúly, 
álmosság, és erre valóságos álom következvén, ha a' 
hideg még tovább is t a r t , végre a' halál jelenik meg .— 
Ez leginkább léles italok után, főkép ha a' mozgás is ké -
vés , szokott megtörténni. 

M. S. 
A' fagyott tagban, vagy az egész testben az élö t e -

hetség a' nedvek megjegedése által e lnyomatván, egy-
szersmind a' tetszhalálnak állapotja áll b e , mel ly ugyan 
a' fölelevenités lehetségét megengedi; de magára hagyva 
szükség kép fenével vagy halállal végződik. A' hideg ár-
talmas behatásának leginkább olly részek tétetnek k i , 
mellyek a' szivtől legtávolabb esnek, és mellyekben a' 
hévtermődés már természetes állapotban is csekély , mi l -
lyenek a' kezek , lábak , fülek, az o r r , főkép ha bennek 
a' vérkeringés történetből nyomás által meggátoltatik. 

95. S-
Ila valamelly fagyot t , vagy hidegtől megdermedett 

rész hirtelen fölmelegítet ik, akkor annak heves gyula-
dás a' következése , midőn is a' rész nagyra dagad, 
megvörösedik, megkékül , és heves kopogó fájdalmak 
támadnak, — f a g y daganat, vagy vaktetű — , a' nedvek 
a' sejtszövetbe k iömlenek, a' fagyvette részek genyed-
n e k , bennök valóságos fene áll be. — Hasonló tünemé-
nyek szármoznak az egész testben, ha ez nagy hidegből 
nagy melegbe vi tet ik , a' bőr földagad, vörös, és fá jda l -
mas , tarjagos lészen, különbféle részekben vértorlódások 
tapasztaltatnak , a' honnan szédülés, á julások, vérköpés 
tüdőlob, 'stb. szármoznak.-—Az igen meg/dermedett test-
nek hirtelen fölmelegítése valóban ha lá l t , és a' testnek 
sebes rothadását okozza. j 

96. S. / 
A' fagyott ember fölelevenitését mindenkor a' meleg 

legalacsonyabb fokánál szükség kezdeni. A' hideg vett 
hideg terembe hozat ik, levetkőztetvén hóval , vagy je-
ges vizbe mártot t vászonnal fedetik, vagy pedig hideg víz-
be té te ' ik , de úgy , hogy orra , szája abból kilegyenek. 
Többnyire midőn már a' test valamenyire fölenged, jég-
kéreg nő reá, mire a' test a' vizből kiemeltetik , már ke -
vesbé hideg vizzel dörzsöltetik, mellyhöz egy keves bor, 
vagy boriéi vegyitethetik. Ha a' tagok d e r m e d s é g ö k e t 
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elvesztik, és a' hidegvett életjelt ad, Őtet gondosan meg-
törölgetvén , hideg szobában hideg ágyba teszszük, orra 
elejbe szagos és ptrüszentető szereket tartunk, tüdejébe, 
ha a' lehelés magátul megjelenni nem akarna, leget f ü -
vünk , káforeczettel vegyitett langyos vizből csőrét 
nyílj tunk , a' garatot tolűval bizgatjuk, a' szivgodör-
re hidegvizet locsolunk. A' hidegvettet csak lassan-
ként visszük melegebb légre, nekie bodzavirágbul, méh-
fűböl Minder' leiével enyhe izzasztó szereket adunk, 
vele borlevet i ta tunk, mind ezt azért, hogy enyhe iz-
zadásba jöhessen. 

97. S. 
A' fagyvette tag hasonlóan engesztetik fö l , azt hó-

val dörgölvén, avagy hideg vizbe mártván 's benne tar t-
ván mind addig , míg az érzés, és mozgás visza nem 
térnek; midőn aztán káforléllel, égettborral kőolajjal (pe-
tróleum) borostyán kőléllel (Bernsteinessenz) hidegen mos-
suk. A' betegnek a' közben könnyed izzasztó szert nyu j -
tunk , és őtet nem futott szobában ágyba tesszük, hogy 
itt néhány órákig enyhe izzadásba eshessék. 

A' fagyott részekkel kiméivé kell minden esetben 
bánnunk, ne hogy vigyázatlanságbul elkövetett erőszak 
által eltörjenek. 

98. S. 
Ha a' fagyvette tag hirtelen fölmelegités által igen 

földagad, fájdalmas, vörös, kék , sőtt némelly helyeken 
fekete műmként öszve zsugorodott, és külső tekintetre 
nézve fenéssé lesz; akkor azt ollykor hidegnek, és az 
erre következő melegnek halle alkalmazása által még meg-
menthetjük. De ha már a' fene beköszöntött, akkor 
ezt a' közönséges gyógybánás szerint orvosoljuk. A' fe-
ne csak fölületes lévén, a' fenevarak lemállanak; de ha 
a tag egész vastagságát éri , ha talán ekkor a' fene sze-
rencsére korlátlódik, a' csonkítás mentheti még meg az 
életet. 

Ollykor a ' fenés tag magátul lemallik , ollykor pedig a ' fene 
ha ta ráná l egyedül a ' csontot kell elfűrészelni. De innen nem köve t -
kezik ám , hogy ezen fenénél a"' csonkítás szükségtelen legyen. A' 
jókor megte t t csonkí tás , és a' halasztás káráról szerzett t apasz ta -
lásom a' Larreyéval ( id. m. 1. 72) egészen megegyez. 

99. S. 
A' fagydaganatok (vaktetűk, perniones) a' bőrnek 

orbánczféle gyuladásában állanak, melly foka különb-
eégéhoz képest majd ollykor idővel magátul elmúló csak 
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csekély daganattal, és melegség, meg szúrás érzésével, majd 
nevezetesebb komor vörös, vagy kékes daganattal, nagy 
fájdalommal-, majd hólyagcsákból á l ló , vagy a' bor fö l -
repedezésébüí származó, gyakran messze harapódzó nya-
kas fekélyekké változó fölcserepedzéssel jár. A' fagyda-
ganatok ha nem, vagy rösten, vagy rossziíl orvosoltatnak, 
fenével szint úgy végződhetnek; — és csak télnek idején, 
főkép időváltozáskor okoznak ba joko t , mel lyek ollykor 
nevezetesek, sőtt a' tagokkal élést akadályozzák, nyár -
iján ismét elenyésznek. — A' testben lappangó betvegyből 
nem ritkán részt vesznek. 

100. s. 

A' fagydaganat rendszerint fiatal gyöngélkedő egy-
mikné l , asszonyoknál, kik a' hideghez nem szoktak, é r -
zékeny, és finom bőrrel b i rnak, leginkább a' lábakon, 
kezeken, fiüeken, orron, és ajkakon a' hideg és meleg-
nek sebes változásábul, főkép ha a' rész nedves, és iz-
zadó , szokott szármozni. Némelly ember ezen baj iránt 
előkészülettel látszik birni. 

í o i . s. 

A' fagy daganatok orvoslása kisebb fokban , a' t a -
gok gvakrabbi hóval dörgölésében, jeges vízzel, vízzel 
és égettborral, káforlél lel , ólomvízzel , eczettel, Minder 
leiével, sósavas hugyanyolvadékkal, borostyánkőfestvén-
nyel (Bernsteintinctur), föleresztett só - vagy kénsavval, 
kőo la j ja l , terpetin-olajjal , vagy lángos bor lé lből , h u -
gyanyíélből, és mákony festvényből álló vegyitekkel, f o j -
tósav , és fahéjvizzel, vagy zöldlőmész olvadékával te t t 
mosogatásaiban áll. >— A' fagydaganatok igen fá jda lma-
sak lévén, enyhítőbb szerek, u. m. a' szenvedő részre 
föltett nadályok, kakaóolaj , szarvas-faggyú/, szikfüből és 
bodzavirágbul készített, vagy öszvet.ört rothadó almákból, 
vagy szétzúzott fokhagymákból álló borogatmányok, k ü -
lönbféle lágyító kenőcsök, a' fagyott rész meleg enyvvel 
való bekenése, 's több effélék tesznek: jó szolgálatot. Egy 
rész kőrösbogár-festvénnyel vegyitett szappan kenőccsel 
(linimentum saponatum) tett bedöi'gölések jeles fogana-
tuaknak tapasztaltattak, mellyel a' fagydaganatok na -

Íonkint egy vagy kétszer dörgöltetnek b e , és aztán, m e -
egen tar ta tnak; ha pedig a'fagydaganat ki volna feké lyed-

ve, a' bekenéseknek körös körül kellene történni. Ezen 
szerek alkalmazatánál, a' szenvedő részeket melegen és 
nyugodalomban szükség tartani. 
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WARDROP , in den Medico-chirurgical Tramast ions. Vol. V. 
lap. 112. 

102. S. 
A' fekélyes fagydaganatok száraztó kenőcsöket, u. 

m. az ólom-viasztapaszt (ceratum saturni) a' horganyírt 
(ungv. zinci) mirhával , káforra l , mákonnyal , perui bal-

zammal, a' vörös higanyirt k ívánják; ha pedig bennek 
szivacsos hús támadna, a' pokolkővel teendő tapintgatás 
szükség. '— Az efféle régi fekélyeknél , mielőtt bezáród-
nának genykutacsokat kel l tenni , és ha köz betegsé-
gek volnának Velők öszvekötve, ezeket szükség gyógy-
czélba venni. Sokan a' berzécz alkalmazatát is dicsérik. 

103. S. 
A' fagydaganatokat, xígy ezeknek viszatérését ak-

ként kerül jük e l , ha a 'h ideghöz szoktatjuk magunkat, 
az igen meleg gúnyákat , és a' megfázott részek hirtelen 
fölmelegitését magunktól el távoztatjuk, ha a' részeket 
hideg vízzel gyakrabban mossuk, és aztán kefél jük, vég-
re gondosan megtörüljük. 

IV. 
K e 1 i s. 

BERLIN, D. de fu runcu lo . Goettingae 1797. 
HEIM , Erfahrungen über die Furunke ln ; in HORN'S neuem Archiv. 

Bd. VII . 151 lap. 

104. S. 

Kelisneh (furunculus) azon kemény , korlátolt, k o -
mor \ ö r ö s , emelkedett és igen fájdalmas daganat mon-
dat ik , mellynek széke az egész testen elterjedt faggyúmi-
rigyekben van, és közönségesen genyedéssel végződik. 

Mindenek előtt a' bőrnek valamelly részén bizonyos 
könnyed fájdalmat érez a' beteg , mel ly mind inkább 
nagyobbodván, a' fájdalmas rész vele egvüt jobban é3 
jobban emelkedik, kemény , komorvörös lészen, és kü -
lönböző a' galambpetét csak ritkán haladó nagyságig nö-
vekedik. Érzékeny egymiknél , gyermekeknél, vagy ha 
a' kelis érzékeny helyeken fejlődik ki, gyakorta lázmoz-
gások , álmatlanság, é tvágy -h i j ány , rángások 'stb szár-
maznak. A' daganat csúcsánál meglágyul, fölfakad, egy 
keves vérrel vegyült geny ürül ki, és aztán a' mirigy hó-
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lyaga a' megromlott sejtszövettel mint fehéres szürke mag 
nyomódik k i , mire a' keménység körös körül lohadni 
kezd. 

105. S. 

A' kelis gyakorta minden Ösmert ok nélkül szár-
mozik, még a' legegésségesebb embereknél is. Gyakran 
megjelenik a' forró betegségbül lábadóknál, és nem r i t -
kán birálatos, ollykor az elmulasztott bőr tisztasága mi-
att , a' rendetlenül élő embereknél, az elnyomott bőrgö-
zölgés után, valamint a' hószám folyása közben, és fő-
kép tavaszkor szokott többnyire támadni. Romlott ned-
vü emberek, u. m. a" bujasenyvesek, görvélyesek, sülyö-
sek, vagy a' higanyzabálók a 'kelisnekgyakran alávettet-
nek. -— Ezen esetekben a' kelis nemri tkán idülő, csekély 
fájdalommal jár, és csak halkkal men genyedésbe által. 

106. S. 
A' gyógybánás a genyedés előmozdításában áll, er-

re nézve az igen fájdalmas keliseknél belendfüvel vegyi-
tett , vagy tört mákfejekből álló borogatások, vagy a' 
gyuladás közepszerű lévén, hamuban sült hagymák, a' 
bürök - és amóna — az öszvetett ólomtapaszok, 's több 
effélék tesznek szolgálatot. A ' kelis többnyire magátul 
fölfakad, vagy pedig gerellyel nyittatik f ö l ; a' genymag 
a' lágyitó borogatmányok folytatott alkalmazása által 
magátul k iürü l , mellyeket minden keménység eltiinteig 
szükség folytatni. Keménység maradván vissza, ez csak 
új gyuladás és genyedés által oszlik e l , azért is ezeket 
mesterségesen is kell éleszteni. -— Ha a' kelis fájdalmas 
feszüléssel köttetnék öszve, ezt akkor azonnal el lehet tá-
voztatni, és a' bajnak egész lefolyását megrövidíteni, az 
által , ha a' kelist egész hosszában bemetszük, és aztán 
lágyitó borogatásokat alkalmazunk. 

107. s. z 7 

Közönséges gyógybánás' a' kelisnél csak ritkán szük-
ség ; ha talán gyomor tisztálanságokkal, vagy más csipős-
ségekkel állana öszvekötetésben, akkor ezek el len, a' 
helybeli különös szereken kivűl , közönségeseket is ren-
delünk. 
RITTER'S einseitige idee iiber die Enstehung der Blntschwären durch 

zurückgehaltene Thiershlacke und ihre Zer thei lung durch f r ü h -
zeitig angesetzte blutige Schröfköpfe ; im Journal von GRAEFE und 
v. WALTHER. Bd III , Heft . 1. 81. lap . 



80 L. OSZTÁLY. GYULÁD A-S. 

V. 

P o k o 1 v a r. 
M. A. Tossi , de Anthrace seu Carbunculo t rac ta tus . Yenet . 1618. 4. 
C. P. DE HERRERA , de CarbuncuJis animadversiones , Pint iae. 

1 6 0 4 . 4 . 
G. FRANK , D. de Carbunculo. Heidelb. 1682. 4. 
T. BORDENAVE , de A n t h r a c e , Theses anatoraico — chirurgicae ; 

resp. J. J. ROBIN. Parisiis 1765. 4. 
BROMFIELD'S chirurgische Wahrnehmungen . Aus dem Engl . Leipzig 

1 7 7 4 . 8. 81 lap. 
H . W . BUCKING , der gutar t ige Carbunkel und dessen xnedicinisch-

chirurgische Heilung. Stendal. 1786. 8 
F . CHATENET , Essai sur 1' an thrax . Par is an IX. 8. 
LARREY , Mémoires de Chirurg, milit. Vol . I. pag. 104. 

108. S. 

yf pokolvar (carbunculus, anthrax) a' bőr , és az ez 
alatt fekvő sejszóvet gyuladásában ál l , melly szembetűnő 
kemény daganattal lévén öszvekötve, egész kiterjedése sze-
rint fenébe igyekszik. A' kelistől a' gyuladás súlyossága, 
és az által különbözik, hogy fenével szokott végződni. A' 
gonoszféle genyedékkel (31. 5-) legnagyobb hasonlósága 
van, mellytől annyiban különbözik, hogy ez mindenkor 
tulajdon ragályos anyagnak következelme. 

Iíeves és égető fájdalmak közt olly korlátolt kemény 
daganat fejlődik k i , mellyen több genyedékek támadnak, 
a' bőr a' daganaton komorkék, vagy feketévé lész, és ko-
rán fenével végződik. Ollykor mielőtt kívül valami ta-
pasztaltatnék, belől már minden fenés. A' pokolvar nagy-
sága különbözik, ollykor tenyérnyi, máskor nagyobb. — 
Többnyire a' tarkón, a' lapcsontok közt , a' háton, és az 
ülepen szokott támadni. — A' pokolvarat ollykor láz előzi 
meg, vagy később járul hozzá, melly gyakorta csak gyön-
géd, máskor ideges, rothasztó, 'stb. a' honnan kórjeles, 
gonosz féle , döghalálos, helybentámadt, és jóféle pokol-
var különböztetik meg. 

109. 

A jóféle pokolvar nem ritkán ösmeretlen okból tá-
mad , még a' legegésségesebb embereknél is, leginkább a' 
szegények közt , kik egésségtelen helyen laknak, rosz táp-
lálni ány okkal élnek, előrejárt ártalmak által elgyengül-
tek , az első utak tisztátalanságaiban szenvednek. Több-
nyire a' pokolvar valamelly életveszedelmeztető anyag átté-
telének (metastasis} következése , és minden életkorban, 
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minden nemnél, minden évrészben, főkép még is nyáron 
a' nagy melegben megjelenhetik. A' gonoszféle pokolvar 
a' megelőző láznak egyik időszakaszához sem köttetik. 

1 1 0 . s . 
A' pokolvar veszedelme a' bajnak nagyságátul, szé-

kétiil , számátul, a 'beteg alkotmányátul, és a' vele járó 
közönséges betegségtül függ. 

1 1 1 . s . 
A' jóféle pokolvarnak belső orvoslása a' láz külÖnbz 

féle természete, és a 'pokolvar oka szerint intéztetik. Csa-
ritkán szükség szoros lobellenes, de sokkal többször ak 
enyhe izzasztó gyógyutmód, valamint a' béllrazam kiürí-
tését előmozdító orvoslás, és a' föleresztett ásványsavak 
is. A' beteg életereje csüggedvén, mi mindenkor történik 
ha erre a' fene beáll , erősitő gyógybánás javallatili. 

112. S-
m 

A' helybeli orvoslás kora , eléggé mély keresztmet-
szésben á l l , melly által a' sejtszövet behurkolódása elke-
rültetik. A' seb izgató oszlató kenőccsel (digestiv, ungv.) 
köttetik be , a ' lemálló sejtszövet félre mozditatik, és a' 
jó genyedés elősegítetik. Ha már fenevarak képződtek, ak-
kor hasonlóan bemetszések tétessenek, vagy már a' meg-
levő nyílások tágitassanak, a' fenevarak letakarhassanak 
(melly gyógybánás az izzó vas, a' dárdanyvaj, és más 
étető szerek alkalmazatánál többet ér) hogy ekként a' fe -
nevar alatt öszvegyült fenés ev kifolyása előhaladhasson, 
és a' testre való további behatása meggátoltítssék. Ezután 
a' legfoganatosabb posellenes szerek adatnak, mint a' kö-
zönséges fenénél említők. Hogy a' tisztán csak lágyító pr'p-
egyvelegek kárt okozzanak, és a' baj tovább terjedését 
előmozdítsák, az alaptalan állítás, mert engémet ismételt 
tapasztalás tanított, hogy a pokolvarnak/ keresztbe tett 
főihasitása után, a' gyógyulás a' lágyító pépegyvelegek 
folytatott használata után, leghamarább^ és legegyszerűb-
ben eszközöltetik. / 

113. S. 

A' gonosz féle pokolvar mindenek előtt a' vele járó 
láznak orvoslását, és helybelileg izgató borongatások, sött 
ha a' daganat emelkedni nem akarna, magának a' tűznek, 
és más étető szereknek helybeli alkalmazását óhajt ja; a' 
többi gyógybánás a' már említettel megegyez. 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 6 
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H A R M A D I K S Z A K A S Z . 
GYULADÁS NÉMELLY KÜLÖNÖS ÉLETMÜVEKBEN. 

í. 

M a n d o l a l o b . 

114. S. 

Az egyik vagy mindkét mandola-mirigynek gyula-
dása (mondolabeli torokgyik, angina tonsillaris) ha na-
gyobb daganattal j á r , a' nyelést , lehellést akadályozza, 
a' betegek orrokon dunnognak, és a' torokban öszvegyülő 
takonnyal sok bajok van. Az Eustach kürt jének elzáródása 
mia t t , fülzúgás , és fülfájdalom származik. A' földagadott 
mandolát az állkapocs alatt tapinthatni , sött láthatni i s , 
ha a' beteg száját föltátván, a' nyelv lenyomatik. A' man-
dola sokszor olly nagyra dagad , hogy a' torokútat egé 
szén elzárja. A' gyuladás fokához képest csekélyebb vagy 
nagyobb lázmozgások jelennek meg. 

415. S. 

Ezen gyuladás többnyire meghűlés által okoztat ik, 
leginkább a' légtől elszokott finom egymiknél , továbbad 
a' toroknak minden erősebb izgatása, más gyuladásnak 
ezen részre való háromlása, a' bujaseny, bőrvirágok 's 
több effélék áltaL 

116. % 

A' mandolalob többnyire eloszlődik ugyan, de nem 
ritkán genyedéssel végződik, még pedig nem annyira a' 
gyuladás súlyossága, mint inkább a' mandolamirigynek 
ezen kimenetelre való alkalmas volta mia t t , melly né-
melly személyeknél a' torokgyuladást genyedésbe kény-
te t i , főkép ha ezen eset már ez előtt is megtörtént. Félni 
lehet ezen kimeneteltől , ha a' gyuladás már több napo-
kig azon fokon megállot t , ha a' nyomás érzése a' to rok-
ban öregbedik, és benne több takony gyülemedik öszve. 
.— A keményedésbe való átmenetelt az erős, Sebesen le -
folyó torokgyuladásoknál soha sem tapasztalhatni, mint 
inkább akkor , midőn a' gyuladás alattomos, és többször 
ismétel , midőn is inkább a' tér imbclnekbujálkodásamint 
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valóságos keményedés hozatik elő. '—A' fenével végződés 
mindenkor ezen gyuladást követő gonosztermésze tii láz-
nak szüleménye, és szer fölött veszedelmes. 

117. S. 

A' gyógybánás a' gyuladás súlyosságára, és a' vele 
öszvekötött lázra nézve változik, -— A' könnyed gyuladás-
nál gyönge izzasztó szerek, u. m. bodza'—liársvirág,Min-
der léle, sósavas hngyany, 'stb. kívántatnak.-—A' gyula-
dás nagyobb fokánál pedig érvágások, nadályok, fejetek-
ben salétrom, édes higany szükségesek. A' gyuladt rész 
párolgatására lágyitó főzetek, mint torok-, vagy fecsvi-
zek szolgálnak, melly utolsók a' taknyot könnyebben 
kiürít ik, és a' résznek erőltetésével nincseneköszvekötve. 
Efféle szolgálatot tesznek a' meleg lágyitó gőzök is, mel-
lyeket be kell a' betegnek színi. 

118. S. 
A' mandolák nagyobb daganatánál hasznosak főkép 

a' karczozások, mellyek vagy az inygerellyel (Gaumen-
lanzette), vagy közönséges csak nem a' hegyéig betakar-
gatott kusztorával, vagy a' garatmetesszel (pharyngoto-
mus) vitetnek végbe. -— A' beteget ollykép ültetjük l e , 
hogy a' világosság szájába eshessék, mellyet föltátván, 
hogy ez ekként maradjon, zápfogai közé egy darab para-
darabot dugunk, erre a' nyelvet lapocczal lenyomván, az 
említett eszközök közül valamellyikkel a' dagad ott man-
dolába szikály metszéseket teszünk. A' vérzés lágyitó lan-
gyos torokvizekkel ápoltatik. 

' 119. S. 
A' gyuladás fogytával, ha még daganat volna jelen, 

a' torokvizekhez lassanként öszvehúzó szereket adunk, 
p. o. Minder leiét, sósavas hugyanyt, zsályát, ecztet, 'stb. 
mellyeknek gondos alkalmazata által ay rész hajlandó-
sága idült daganattá lenni megakadályoztatik. 

120. S. 
. Ha a' mandolákban tályog támad, a 'mit a' 116 

előadott tüneményekből, és az ujjal a mandolára tett 
nyomásnak megfelelő hullámzásbul, sőtt gyakran magá-
nak a' genynek áttetszékenységébúl tudunk meg, és ha 
talán ez a' lágyitó torokvizek használata alatt magátul föl-
fakadni nem akarna, sött ha a' fuladás közel volna, vagy 
a" geny sülyédéaétül félni lehetne; akkor a' kelevényt vagy 
bebonyolitott kusztorával, vagy a' garatmetesszel szükség 
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fölnyitni , melly műtétei akként tellyesitetik, mint a' 
mandola karczozása. A' torok izgatásai, iígy az ökröndö-
zés hasonlóan végbevihetik a' kelevény fölpukkadását. A' 
genynek kiürülése után folyvást lágyitó torokvizek alkal-
maztatnak mézzel, melly által a' gyógyulás csak hamar 
megtörténik. 

Ollykor a' tályog az állkapocs alatt tolakodik kifelé, 
midőn a' kelevények közönséges rendszabásai szerint bá-
nunk vele. 

121. S. 
A' torok gyuladás fenébe való átmenténél, minde-

nek előtt a' követő lázat bélyegéhöz képest orvosoljuk, 
a' helybeli orvoslás abban ál l , hogy a' fenevarak, és a? 

gonoszféle ev timsóval vegyitett kinafőzet, hagymaszagú 
tarorja-fünek (liba scordii) forrázatával való befecsken-
dezése által félre mozditassék. Nagy foganatú a' sósav 
mézzel vegyítve, melly et tépecsettel kenünk a' fenés 
részekre. 

122. 
A' mandolák gyuladása után viszamaradó lcejnénye-

désel jóféle természetűek, csak kévéssé fá jnak , de gyak-
ran ú j lobrohamoknak vannak kitéve, fenébe azonban so-
ha sem mennek által. Bürökből, szepnőnyébül, sósavas 
hugyanyból 'stb. készített torokvizekkel, külsőkép h i -
ganykenőcs bedörgölésével, belsőkép büröknek, és más 
elvezető szereknek alkalmazásával, többször tett karczo-
zás, és gyakor nadályrakás mellett a' keményedés clszél-
lesztésén iparkodni lehet. Ha a' daganatban kelevénnyel 
végződő gyuladás t ámad , akkor a' genyedést szükség 
ápolni, és a' tályog fölnyitását addig kell halasztani, míg 
minden keménység elenyészett.'—A' mandolák kemény e-
désénél nekem a' godricz (chelidonium) kisajtolt heveny 
nedvének eleinten i-ózsaeczettel, későbben e' nélkül na-
ponkint többször ismételve tett beecsetezése mutatkozott 
igen foganatosnak. 

123. S. 
Ha a' keményedett mandolák daganata olly nagy, 

hogy a' lehellést, és nyelést igen nehezzé teszi, akkor 
részintes kiirtatása szükség. A' nem épen nagy daganatnál 
elég a' mandolát két vagy három haránt, nem mély me t -
szés által földarabolni, mire a 'keményedés néhány napok 
alatt Öszveesik. 

A' kiirtás legalkalmasabb an történik keskeny, tom-
pahegvű, kévéssé görbítettkusztorával, (Caque 2 ) késével) 
vagy pedig egyenes szikével, mellynek éle hegyétől egész 
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egy hiivelyknyire ragtapasszal boritatik be. A' világoság 
felé széken ülő beteg' fejét a' segéd ön melléhöz szorítja, 
és egy kévéssé előre kényteti. A' beteg szája paradarab-
bal tartatik nyi tva, mel ly a' hátsó őrlő fogak közé a l -
kalmaztatik. Egy más segéd a' beteg nyelvét lapocz se-
gítségével tolja le. A' műtevő kettős horgot akaszt a' da-
gadt mandolába, és azt az egyik kezével t a r t j a , a' m á -
sikkal pedig a' kést alkalmazza a' daganatra, és ezzel 
alulról fölfelé olly metszést tesz , hogy abból egy húzóm-
ban a' szándéklott mennyiséget lekanyarithassa, (a' ho -
rog a' ba l , a 'kés pedig a ' jobb kézzel vezéreltetik, ha t u d -
niillik a' bal mandola a' kiirtandó ; a' jobb kiirtásakor 
pedig ellenkezőkép). Ha a' levágott darab egy részénél 
fogva még fityegne, ez vagy kusztorával teendő második 
vágással, vagy pedig a' Cooper ollójával metszetik által. 

Az igen nyugtalan betegeknél gyakorta jobb a' D e-
s a u l t n y e l c s a p m e t e s z e (Kiotomus), me l l y , m i -
nekutána a' beteg a' mondott mód szerint leül te te t t , szája 
felpöczköltetett , és mandolájába a' horog beakasztatott 
volna; viszahúzott éllel a' szájba ollykép vezettetik, hogy 
a' mandola épen a' hüvely hézagába jő jön , és a' kés be-
tolása által a' mandola kidülledő része általa megválasz-
tathassék. —A' horog alkalmazása ollykor nagy csiklandást, 
fuladozást , 'stb. okoz, a' mi hogy elkerültessék, a' levá-
gást horog nélkül szükség véghez vinni. Ha talán a' m a n -
dola nagysága miatt a' nyelcsapmetesz hézagába nem férne 
a' daganat, akkor , két ferde egymással szegletnél egyesi-
tet t metszések által levétethetik a' mandolának egy része, 
vagy először a' mandola fölső részén , aztán annak alsó 
harmad, részén a' nyelcsapmetesszel haránt metszés tétet-
vén , a' különválasztott szilák a' nyelcsapmetesz hézagába 
alkalmaztatik, és a' két haránt metszések, egy hosszában 
folyóval egvesitetnek. Azon mély hasadék mel ly ekként , 
készül, 5—6. nap alatt öszveesik 2). / 

S o l i n g e n , L e v r e t , és P e r c y ol ló ja , a' kusz-
tora vagy nyelcsapmetesz alkalmazatának eleibe nem té -
tethetik. — A' inandolák lekötése, vagy az izzóvas , és más 
étetőszerek alkalmazása a' daganat eloszlatására átalában 
megvetendők. 
1.) Mémoires de 1' Academie de Chirurgie. Vol. 5. p. 447. 
2) ITARD, Trai té des maladies de 1' Oreille et de 1' audition. P a -

ris 1821. Vol. I I . pag. 174. 

124. S. 
A vérzés ezen műtétei után többnyire , a' torkot h i -

deg vízzel 's eczettel kiöblítvén, megál l , vagy pedigösz-
vehuzó nedvbe mártott tépetet nyonumft csipesz segedel-
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mével a' vérző helyre. Szükségben az izzó vasat is lehetne 
alkalmazni. A' metföliilet a' lob' és geny'időszaka alatt 
dágyitó , későbben pedig gyöngéd, pórissal 's más effélék-
kel készített öszvehúzó torokvizeket használunk. Ha pedig 
a' genyedő fölület bujálkodó tekintetet mutat , akkor erő-
sebb öszvehúzó szereket alkalmazunk, sött magát a' po-
kolkövet , és az izzó vasat sem kéméljük. 

125. S. 
A' nyelcsap (uvula) ollykor hosszan tar tó , gyakran 

ismétülő gyiüadások által úgy elpetyhüdik, és meghosz-
szabbodik, hogy állandó izgatása által, köhögést, ökrön-
dözést, és bajos nyelést okoz. A' daganat kisebb fokánál 
timsóval, kátéfestvénny el vegyitett tölgyhéj fözetbol készí-
tett erősen öszvehúzó torokvizek, vagy a' nyelcsapnak 
étető, izgató szerekkel tett tapintása is elegendők. -— De a' 
daganat nagyobb fokánál, midőn ezen szerek foganatlanok, 
a' nyelcsap rövidítése jelentetik. T. i. minekutána a' be-
teg olly helyzetbe tétetik, mint a' mandolá kiirtásánál 
mondot tuk, a' nyelcsapba hegyes horgot akasztunk, és 
aztán olló, vagy nyelesapmetesz által abból a' fölöslegest 
lemetszük. Az utóorvoslás ollyan, mint a' mandola kiir-
tása után. 
A' mandola kiirtásáról , és a ' nyelcsap rövidítéséről lásd : 
C. L. Le CAT , Mémoire sur 1' exstirpation des Amygdales squ i r r -

heuses , im Journal de Médécine. Tom. II . p . 115. kör . A n n é e l 7 5 5 . 
Lou i s , sur la resection des Amygdales tumefiées; in Mémoires de 

1' Académie de chirurgie , Tom. V. lap. 423. és kör . 
DESAULT , von dem Abschneiden und Abbinden der Mandeln und des 

Zäpfchens ; in seinem chirurgischen Nachlass . Bd. 2. T h . 236. 
és köv lap . 

N . P E R R I N , D . s u r l a r e s c i s i o n d e s a m y g d a l e s . P a r i s . A n X I I I . 4 . 
H . LEHWEHS , D. de Scirrho tons i l l a rum. Berol. 1817. 8. 
T n . CHEVALIER , description of au improved method of thying di -

seased tonsils , in medico chirurg. Transac t . Vol. III. lap. 80. 
PH. SYNG PIIYSICK, in tlie Philadelphia Journal of the medical and 

physical Sciences. Vol. I . 1820. Novemb. pag. 17. 
LISFRANC, Considerations anatomiques , physiologiques, e t p a t h o l o -

giques sur la L u e t t e } in Révue médicale. Juil let 1823. 

Ii. 
F ü l t o m i r i g y l ob. 

L. LAGHI , história epidemicae constitutionis , iu qua parotides se-
roso glutine tumentes r e d d u n t u r , quae Anno 1753 Bononiae con-
tigit. In Comment. Bonon. Vol, V. pag. 1. 

R. HAMILTON , von der Cynanche parotidea. In Sammlung auser le -
sener Abhandl . f ü r praktische Aerzte. Bd. 14. p. 34. 
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HOPFF, D. de Angina parotidea. Goetting 1799. 
BRENNECKE , D. anginae parotideae desciiptio pathologico-therapeu-

tica. Helmst. 1801. 

126. S. 
A' fültőmirigy gyuladásának (fültömirigylob>fül-

tömirigyi torokgyik, inflammatio parotidis, angina pa-
rotidea, cynanche parotidea, Mumps, Bauernwetzel, 
'stb.) különböző lefolyása van, a' mint vagy hurntos láz-
zal j á r , vagy mint kór jeles, bírálat os, a'vagy Jielyben-
lámadt betegség jelenik meg. 

127. S. 

Az említett gyuladás, vagy fültőmirigybeli torok-
gyík (angina parotidea , cynanche parotidea) a' fültő -— és 
állalatti mirigyeknek majd hidegebb , kissé vízkóros, majd 
forróbb feszültebb, fájdalmasabb, lapos vagy emelkedett 
daganatában á l l , midőn nem ritkán egyszersmind a 'man-
dolák is földagadván, a' nyelés és szájtátás is meggátol-
tatik. A' bőr a' daganaton természetes színét többnyire 
megtartja, avagy orbánczosan gyulád meg. A' daganatot 
ollykor láz nem kiséri, midőn korán eloszlik, és nem 
könnyen végződik genyedéssei, de többnyire liurutos tü -
nemények , fázongás, borzogatás, lankadság előzik meg azt , 
azért is többnyire a 'hurutos tüneményekhöz hasonló, olly-
kor nevezetes láz járul. Ezen esetben a' bajnak áttétele 
könnyen megesik. A' közben t. i. hogy a' fültőmirigy 
daganata öszvesüllyed , a' beteget a' láz iijolag, még pedig 
erősen kitöri, 's erre a' herék, és az asszonyoknál a" sze-
méremajkak, az emlők gyulasztókép megdagadnak, az 
ágyékok, és az öltáj fá jnak, a' tenyészrészek viszketnek, 
égnek, és ollykor korán megjelenik a' havitisztúlás. De 
gyakorta megmarad a' fültőmirigy' daganata ezen tüne-
mények mellett is; ollykor pedig a' gyuladás a' fiiltő-
mirigyre viszatér; máskor végre más részekbe veszi ma-
gát, ekként álomkór, heves fejfájás, félrebeszéd, a' mel l -
nek gyulasztó, vagy görcsös bántalma^ makacs okádozás, 
rövid lehellés, és hatalmas láz mellett az egész testnek 
vízkóros földagadása támad. 

A' könnyebb esetekben néhány napok ala t t , ollykor 
későbben eloszlik ezen gyuladás, midőn egyszersmind 
vagy csak a' daganaton, vagy az egész testen izzadás, bi-
rálatos vizellet, vagy orrvérözön jelennek meg. Genye-
dés — vagy keményedéssel csak ritkán végződik ezen gyu-
ladás. Ritka esetekben hereenyészedé's tapasztaltatott. 
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128. 5. 
Ezen betegség többnyire járványosán uralkodik, és 

inkább déli , mint éjszaki tartományokban, hirtelen vál-
tozó, főkép nedves és esős időben, 's tavaszkor tapasztal-
tatott leginkább. Némellyek ragályos bajnak állítják ezen 
betegséget, vagy legalább azt mondják felőle, hogy az 
életben csak egyszer lepi meg az embert. Az életkor-és 
nemre nézve nem tesz különbséget, fiatal embereket, 
főkép ifiú férjfiakat azonban mégis örömestebb megláto-
gat. Súlyossága ezen betegségnek a' különböző járványok-
ban igen változik. 

129. S. 
A' fültomirigylob nem ritkán a' hagymázos lázakban 

szármozik, ezen lázat majd könnyebbítvén, majd nehezít-
vén. Görvély, bujasenyv, viszavert bőrvirágok lehetnek 
ezen baj alapokai, de higanyzabálás, redves fog, nehéz fogzás, 
meghűlés, vagy külső sérelmek által is előhozathatik. 

Bélyege és lefolyása a' gyuladásnak ezen esetekben 
igen különböző. Ollykor olly nagyra nő , hogy fenével 
végződik, többnyire mégis alattomos lefolyása lévén, a' 
fültőmirigy genyedésével, lceményedésével, vagy húsa-

- nyos elfajzdssal végződik jobbadán. 
130. S. 

Ha a' fültőmirigybeli torokgyik csak csekély, altkor 
a' daganatot fölmelegített flanéllal, vagy bodzavirág po-
rával töltött fűtüszővel melegen szükség tartani, a' mel ly-
hoz még belső könyed izzasztó szereket is kell tudni. >— 
Ha az állapot nyilván gyulasztó, és a' láz nevezetes , ak-
kor lob ellenes gyógyulni od , maga az érvágás is jelente-
t ik , de mértékletesen és vigyázva. Midőn a' beteg igen 
gyönge, a' láz idegesre haj l ik, akkor inkább méhfúből 
gyökönkéből készített forrázatok adassanak, Minder leié-
v e l , káforral , ' s tb . Ha a' daganat nem emelkedik eléggé, 
ha öszveesik, vagy ha rajta az izzadás elnyomatik, akkor 
arra azonnal hólyagtapasz alkalmaztassák. Ha a'gyuladás 
a' nemző részekre veti magát, akkor ezeket flanéllal ta-
kargatván melegen kell tartani, a' heréket pedig függesz-
tővel szükség ápolni. Ha a' baj az agyba veszi magát, ak-
kor mind a borékra, mind a' nyálmirigyekre hólyagta-
paszok alkalmaztassanak, belől pedig Minder léle meleg 
italokkal, vagy az életerő igen elcsüggedve lévén, káfor, 
dárdanybor, 's több effélék adassanak. -—Az idegingertől 
szái'mazó okádás enyhítő szereket kíván kivül és belül. Ha 
a' daganatok a' nélkül hogy eloszlanának sokáig megma-
radnak, káforral vegyitett röpkenőccsel dörgölhetnek be. 
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131. S. 

Ha a' fültőmirigy gyuladása bet vegyes bajokkal já r , 
akkor ezeknek megfelelő közönséges gyögybánást alkal-
mazunk , helybelikép pedig a' tünemények különbségéhöz 
szabva nadályok, higanykenőcsnek bedorgölése, oszlató ta-
paszok, fűtüszők, elszolgáltató szerek tesznek jó szolgálatot. 

A' gyuladás birálatos tünemény lévén, mindenek 
félre mozditassanak, a' mik csak annak viszálépését o -
kozhatnák. Ha a' daganathoz elegendő nagyságú gyula-
dás jár , akkor az egyedül lágyitó borogatmányokkal ta-
kargattatik; és ha az élőtehetség benne csekély, úgy a 
borongatásokhoz izgató szereket tudunk, és izgató tapa-
szokat alkalmazunk. 

Genyedés támadván, a' tályog az említett szerek 
folytatott alkalmazása által vagy magatul fölfakad, mi -
dőn aztán a' gyógyulás korán megtörténik; vagy pedig a 
kelevény támadtakor súlyos kórjelek, félrebeszéd, áll— 
görcs 'stb. vétetnek észre, és ekkor a' daganat elég tág 
fölnyitása minél előbb szükséges, hogy ekként a' miri-
gyet fedező bőnyés hüvely feszülése minél jobban enged-
jen. A' kelevény állapotjához képest aztán vagy lágyitó, vagy 
ösztönöző szerek alkalmaztatnak. A' gyógybánás minden-
kor hosszú, könnyen csomós sebhelyek, és darabos ke-
ményedések képződnek. Nyálhatotta sipolyos nyílás ma-
radván visszá, ennek bezaródását pokolkővel tett tapoga-
tás, és czélirányos nyomás által eszközöljük. 

Ha a' mirigy megkeményedik, a' közönséges rend-
szabások szerint orvosoltatik. 

P. A. SCHLEGEL . de Statu sano et morbos< mmarura ín gravi-
dis et puerperis. Jenae , 1792. 

MÜLLER , fragmentarische Bemerkungen über die Entstehung und 
Heilung der Entzündung und Vereiterung der Brüste bei säugen-
den Weibern ; in v. SIEBOLD'S Chiron. Bd. II . St. 2, 344. lap. 

BOER'S natürliche Geburtshülfe und Behandlung der Schwangern , 
Wöchnerinnen und neugebornen Kinder. Wien 1817. Bd. III. 23. lap. 

T. W. BENEDICT, Bemerkungen über die^Krankheiten der Brust-und 
Achseldrüsen. Breslau 1826, 4.- I. IV. 

132. S. 

C s e c s 1 o 

Iii. 
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133. S. 
A' csecsek vagy emlők gyuladása emlölob, csecslob 

(inßammatio mammcirum) a némbereknél majd a 'szop-
tatás alatt , majd ezen időn kivülszármazik; és majd csak 
a' bőrben, és sejtszövetben, majd pedig a mirigy térim-
belében telepedik meg. 

134. S. 
Ha ezen gyuladás szoptatás közben támad, akkor a' 

csecs hirtelen földagad, megvörösedik, és feszül. A ' gyu-
ladás fölületes lévén, egyenlő, sima , és fénylő daganatot 
tapasztalunk, a' tejelválasztás nincs mindenkor fölakadva. 
A' csecs térimbelének gyuladásánál a' daganat keményebb, 
különbféle csomós földagadásokat tapinthatni, a' tejelvá-
lasztás pedig egészen megszűnik. Ezen bajjal gyakorta láz-
mozgások egyesülnek. 

135. S. 
A' csecs fölületes gyuladása többnyire eloszlik, de 

ha térimbele lobog, akkor a' gyuladás fölebb fokra hág-
ván, leginkább genyedéssel, nem ritkán keményedéssel 
végződik. 

136. %. 
Az emlőlobnak legközönségesebb okai ezek: meghű-

lés , ke dvélyindulatok, erőmüves ártalmak, 'stb. A' nem 
szoptató némberek, vagy kik gyermekeiket korán elvá-
lasztják leginkább vettetnek csecs gyuladása alá; m e l -
ly et hogy elmellözzenek szükség, Hogy szoros közéle-
tet tartsanak, a' bőr kigözölését elősegéljék, és hashajtó-
kat szedjenek; emleiket nádmézzel füstölt pamuttal bo-
rogassák, csecsbimbóikat nyállal kenegessék, és csecsei-
ket fityegni ne hagyják. 

137. S. 
Ezen szereket alkalmazzuk a' gyuladás kezdetekor is, 

és csak a' gyuladás nőttével, midőn a' lobdaganat feszül-
tebbé , és keményebbé leszen, teszünk a' meleg lágyitó 
borogatásokba átmenetelt, a' csecsre lágyitó gőzt erege-
tünk , és lágyitó írókkal kenjük. A' gyuladás oszlódásakor 
a' feszülés és daganat lassanként fogynak; az egyes keménye-
dések halkkal enyésznek, leginkább a' lágyitó borogatá-
sok, és higanykenőcsnek folytatott alkalmazása alatt. Ha 
az emlőlob azon időben jelenik meg, midőn még a' gyermek 
el nem választatott, akkor ezt minduntalan szoptatja anyja 
mind addig, mig a' daganat és fájdalom nem épen nagyra nő-
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nek. Ha a' csecsemő, a' tej bőven választatván e l , nem 
elegendő tejet szopna k i , a' közidőben tejüveget alkalma-
zunk. A' gyuladás nagyobb fokra hágván, minden eiféle 
a' tejnek az emlőkből való kiürítésére tet t kísérletek 
károsak. 

138. S. 
A' gyuladás genyedésbe indulván, a' lágyító boro-

gatások folytassanak, bürök -— és higanytapasz tétessék 
fö l , és a' tályog fölnyitása a' természetre bizassék. Több-
nyire különböző helyen több nyílások támadnak, me ly -
lyeket ragtapasszal borítván , az említett gyógybánás egész 
addig folytat ik, míg a' nyílások be nem záródnak. 

Ha az emlők genyedése alatt sipolyos nyílások kép-
ződnek, és a' csecs jó kemény marad, (a' mi többnyire 
akkor történik, midőn a' kelevény mesterségesen nyitta-
tik föl , vagy a' nyílásokba kérők tétetnek) akkor ismét 
csak a' fölhozott gyógybánás képes a' keményedések szél-
ledését, és a' nyílások bezáródását végbevinni. 

Részemről a' csecstályogok fölnyitását, a' mit sokan igen a ján-
l a n a k , gyakor tapasztalásaimnál fogva , ellenzem. — L a n g e n b e c k 
a ' csecsek tág sipolyos meneteibe a' messzenyuló lekötetek (Liga-
turen) behúzását a jánl ja . En il ly esetekben még akkor i s , midőn 
a ' sipolyos menetek te r jedező , látszatos keményedéssel j á r t a k , ezé-
lómat értem a ' fölebb emlitet t gyogybánással mindenkor. Ha efféle 
sipolyos menetekből tej szivárog , akkor fukar közélet mel le t t aT h a s -
haj tóknak azonkori alkalmazatával kevesbítjük a' tejelválasztást . 

139. S. 
Az előrejárt gyuladás után nem ritkán tej csomóinak 

nevezett keményedések maradnak hát ra , mellyek ollykor 
korán vagy később a' tejelválasztás fölakadása, vagy a' 
csecsemő elválasztása után támadnak, midőn már a' te je l -
választás egészen félbeszakadva lenni látszatik. Kemény-
ségeik különböznek, gyakorta porcznemüek, ámbár csak 
tejet foglalnak magokban; ollykor sokáig megmaradhat-
n a k ; és nem ritkán a' csak imígy amúgy/tett vizsgálat után 
kőkemnek tartathatnak. — Kimeneteleik vagy oszlódds, 
melly hosszabb idő után is megtörténhetik; — vagy ge--
nyedés , ha t. i. történe tből meggyuladnak. — Azon szerek, 
mellyek oszlódásukat végbevitetik, ezek: az emlőnek 
enyhe dörzsölése a' csecsbimbő fe lé , a' bimbó szopása , l á -
gyító főkép zablisztből, lenmagbúl, bürökből , beléndbül, 
sáfránybul, és olajbúl készített borogatások, disznó-
zsír közé vegyitett szarvasszarusónak bedörgölése, 'stb. 
Belsőkép némellyek a' szepnőnyét ajánlják. Az oszlódás 
mindenkor a' tejnek megindulásával jár. Ollykor a' tej-
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csomók, mellyek semmiféle gyógyszerre sem tágulának, 
csak a' következő gyermekággyal tüntenek el. 

140. S. 
Azon emlőlob, melly a' szoptatás idején kivül tá-

m a d , többnyire alattomos lefolyású. A' fájdalom körös 
körül csak igen csekély, de a' csecs daganata mindenkor 
igen kemény, és a^ gyuladás csaknem kizárólag hajlandó 
keményedéssel végződni. Okai: külső sérelmek, betve-
gyes bajok, görvély, köszvény, bujasenyv 'stb. Gyakorta 
ezen gyuladás világos ok nélkül származik, és a' csecsek 
izgatásának oka, ezeknek a' méhvel való azon együttér-
zésbeli viszonyában látszatik lenni, melly főkép a' be-
köszöntő aggkoi'ban (decrepiditas) és azon némbereknél 
tapasztaltatik, kiknél a' méh foglalatosságai illendően so-
ha sem mentek. 

141. s. 
Az efféle csecslob orvoslását az okozó ártalom ter -

mészetéhöz szabjuk. Nadályok' ismételt fölrakasa, higany-
kenőcs bedörgölése, a' csecsek meleg ápolása, belsőkép 
pedig a' korcsvegyülést irányba vevő gyógyszerek jelen-
tetnek , ámbár mindöszve is alig képesek a' csecsek ke -
ményedését föltartani, mellyek ha egyszer létre kaptak, 
a' közönséges rendszabások szerint orvosoltatnak. 

142. S. 
Ritka esetekben szoptatás alatt , vagy ezen kivül i s , 

az emlőben, vagy ez, meg a' mellizom közt mélyen fek-
vő tályogok szármoznak, mellyek mélyen ülő , kezdetkor 
helyetváltoztató, égő, szaggató fájdalom, az egész csecs-
nek szinetlen, de szembetűnő daganata, és a' karnak fá j -
dalmas mozgatása alatt fejlődvén k i , bennök csak későre 
lehet a' hullámzást tapasztalni. Ollykor a' geny több helyen 
áthat , és a' csecs kemény daganatú. Ha ezen genymene-
tek fölnyittatnak, lágy, vörös, szivacsos állomány lát-
szik bennök. Az efféle kelevénynél a' hullámzást ész-
revévén , az minél előbb nyittassék f ö l ; de ha talán már 
sipolyos menetek támadtak, akkor ezek egész lefolyások 
szerint nyittatnak fö l , avagy, hogy az emlő ekként oko-
zandó rútságát, és munkálódásának korlátolását elkerül-
j ü k , leköteteket (ligaturae) húzunk be , 's e' mellett lá-
gyitó borongatások, és higauykenőccsel tett bekenéseket 
alkalmazunk. Ha a' csecsnek egy része ezen menetek ál-
tal olly igen körülárkoltatott , hogy ezeknek fölnyitása 
után a' csecsdarab mintegy kocsányon fityeg, akkor egy 
úttal inkább az egész darabot lemetszük. A' gyógyulás 
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ollykor igen hamar megtörténik. Ezen gyuladásnak ge-
nyedéshe való átmentét talán egyedül izzasztó, és hány-
tató szerek, száraz meleg alkalmaztatása, és az emlő kö-
zelére tett hólyaghúzók által támasztott elszármaztatás se-
gedelmével mellőzhetjük el. 

HEY , chirurgische Beobachtungen. Aus d . Engl . We imar 1823. 
381. lap. 

RICHTER'S medicinische u. chirurgische Bemerkungen. Bd. I . 50. lap. 
LANGENBECK, Nosologie und Therapie der chirurgischen Krank-

heiten. Bd. II. 264. lap. 

143. S. 

A' csecsbimbó hibái; ha t. i. kicsinyek, meggyulad-
nak , vagy genyedékes küteggel lepetnek meg, a' szopta-
tást fájdalmassá, vagy lehetetlenné teszik, és gyakran az 
emlőlob támadásának okaivá lesznek. — A' kis és mélyen 
ülő csecsbimbók úgy emelkednek föl legjobban, ha a ' t e r -
hes némber terhessége közben szaru-, vagy elefantcsont-
gyürőt alkalmaz arra, úgy , hogy annak üréhe essék a' 
bimbó..— A' bimbólob eleintén vizből egy keves eczettel 
vagy vörös borbul készitett hideg borongatást kiván. De 
ha a' bimbók fölrepedeztek, akkor a' Hufeland-tói v") 
ajánlott kenőcs a' legfoganatosabb, mellynek alkalmazá-
sánál tapasztalásom szerint, el nem lehet mulasztani azt , 
hogy valahányszor azzal a' bimbó kenetik, mind annyi-
szor aztán bimbógyüsző (Warzenhütchen) alkalmaztassák, 
hogy ekként a' vászon rátapadása elkerültessék. El lehet 
ezen bajt gyakorta az által mellőzni, ha a' bimbók a ' t e r -
hességnek utolsó hónapjaiban vörös borral , vagy viz és 
borléllel mosatnak. -— Ollykor a' a' csecsbimbót nagyobb 
vagy kisebb részre varrá száradandó genyedékek lepik 
meg , a' mi főkép azon személyeknél támad, kik az előtt 
r ü h , vagy sömörben szenvedtek. A' bőrnek tisztán tar-
tása , disznózsír, és kénvirágbul álló kenőcsnek bedorgö-
lése , vagy a' gyuladás csekély lévén, rágó higanyos vizzel 
való illetése tapasztalásom szerint ezen kütegnek elhárí-
tására mindenkor elegendők voltalt, és a' sömör ellen 
közönséges orvoslást intéznem soha sem volt szükség. 

Journal der praktischen H e i l k u n d e ^ d . XIV. 3. D. 
Bp. Pulveris gummi arabici dr . duas. 

Bals. peruvian. dr . unam. 
01. amygd. dr . unam semis. 
Aquae rosarum unc. unam. 

M. f. Linimentum. D. S. Ezzel a' bimbó 6 — vagy 8-szor 
.Jcenessék bc napjában. 
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IV. 
H u d c s ő l o b . 

J . ALLEN , de fluoris albi charactere ac notis , quibus cum gon-
norrhoea convenit vei d i l i é r t , et utr iusgue curatione. Lugd. Bat . 
1751. 8. 

J. A. MÜRRAY, de matéria arthri t ica ad verenda aberrante : in J. P. 
FRANCK delect. Opuscul. medic. p. 5. 

E . G. BALDINGER , Programma, quo gonorrhoeae ab araore mere-
tricio virus venereum defenditur. Goetting. 1778. 8. 

HECKER'S, Abhandlung über den Tripper. Leipz. 1787. 8. 
J. C. TODE , über die Erkenntniss und Heilung des Trippers. Kop-

penh. und Leipz. 1790. 8. 
J. C. M. P. ANSIAUX , sur la blenorrhagie. Paris. 1807. 4. 
AUTENRIETH , de morbis quibusdam , qui gonorrhaeam male t r ac t a -

tam sequuntur. Tübing. 1807. 4. 
CULLERIER'S Abhandlung über Tripper und Nachtripper , Bubonen 

und Schanker. Mit Zusätzen und einem Versuch über die E n t -
stehung der Lustseuche. Herausgegeben von J. K. RENARDI. Mainz. 
1815. 8. 

EISENMANN , der Tripper in a l len seinen Formen und in al len sei-
nen Folgen. 2. B. Erlangen 1850. 8. 

Ezeken kivül lásd a' bujasenyvről szóló közönséges munká-
k a t , mellyek a ' bujasenyves fekélyeknél hozatnak föl . 

' 144. S. 
A' hudcsö belső hártyájának gyuladása (takár,— 

blenorrhoea , ondószivár-— gonorrhoea, hudcsö takony ö-
zöne — blennorrhagia urethrae, hudcsölob -— urethritis, — 
hudcsö fáj dalom -—urethralgia — vagy köznyelven kankó ) 
a' hudcsőnek minden idegen tes t által tett izgatásábul szár-
mazik , ii. m. köszvényes, csúzos , mirigyes csipőségekből, 
de leginkább elhálásbeli fertezés által. 

145. S. 

A' takárnak tüneményei és lefolyása igen külön-
bözik. Hosszabb vagy rövidebb időre a' tisztátalan 
közösülés után, többnyire 6—8—10 napra a' férjfiak-
nál a' hudcsö nyílásánál viszkető érzelem támad, melly 
gyakorta az egész makkra el terjed, az említett nyí-
lásnak szélei valamennyire földagadnak, megvörösed-
nek, a' vizellés fájdalmas. Néhány nap múlva elein-
tén inkább savós, későbben vastagabb genynemű, sár-
gás fehér nedv folyik a' hudcsőbül. >— Gyakorta a' fá j -
dalom csekély, gyakorta igen erős, a' mony' gyöke felé 
terjeszkedik, maga a' mony is földagad. A' hudcső nyí-
lása igen meggyulad, megkérgesedik, a' hudcső csator-
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nája a' daganat miatt megszűkül, a' vizellés nem olly 
sugáros, közben közben fölakad. >—Gyakorta fájdalmas be -
gyeredések, a' hudcsőbül vérzések származnak, és ha a' 
mony barlangos testei is földagadnak, a' monynak f á j -
dalmas , húrnál, (chorda) nevezet t , görbedése t á m a d , a' 
mennyiben a' mony merevedésekor a' barlangos testek k i -
nem tágulhatnak. Gyakorta a' beteg medenczéjében ne -
hezséget érez , a' borék , a' tökök , a' gát igen é r -
zékenyek, a' d ű l i - és lágyékmirígyek fájdalmasan da-
gadnak föl.'— Ollykor maga a' makknak fólülete is meg-
gyulad, földagad, és genynemű nedvet választ el, (mallc-
takár, makl-lanló). Gyakran a' makktyú , avagy f i ty-
ma is meggyulad, és olly nagyra dagad, hogy a' makk 
koszorúj ára visszatolni lehetetlen , fitymabörtön, ph i -
mosis) vagy ha ez erőszakosan vitetnék végbe, akkor ez 
a' makkoszorúián úgy öszvehurkolódzik, hogy visszatol-
ni nem lehet (inallörv, makkperecz, paraphimosis). 

A' genyféle nedv, mel ly a' hudcsőbül szivárog, az 
igen erős gyuladásnál csekély, ol lykor korcsszinű, zö l -
des , sőtt feketés f ollykor egészen fölakad, (száraz ta-
hír). Erre lázmozgások, h e r e - és szemgyuladások, az 
izülések daganatai jelennek ollykor meg. Az igen heves 
hudcsőlobnál a' gyuladás egész a' vizellő hólyagig t e r -
j ed , és veszedelmes húgyfölakadást okoz. 

146. S. 

Tartása ezen tüneményeknek különbözik. Enyhébb 
esetekben korán elenyésznek, a' folyás lassanként keves-
bedik, és a' betegnek jó magatartása mellet t , három négy 
hétre egészen eltűnik. Gyakorta idültté lesz, midőn is a' 
kifolyó nedv vékony, savós, szálféle minéműséget Ölt, 
reggelenként vizellés, vagy valamelly ösztön után kis 
mennyiségben jelenik m e g , és ekként hónapok, sőtt esz-
tendőkig is eltarthat. 

147. S. 
A' hudcsőlob után a' hudcső hártyájának megválto-

zásai, ennek meg vastagodása, megszükülése, és a' dü l l -
mirigynek daganata, mint ugyan annyi utóbajok tapasztal-
tatnak. / 

148. S. 
A' némbereknél a' takár a' méhhűvelyben telepe-

dik meg ; honnét a' gyuladás a' szemérmajkakra, a' h u d -
csőre, és a' csiklóra terjeszkedik kifelé. Ezen részekben 
fájdalmas viszketés t ámad , és nem sokára különböző t u -
lajdonságú takonynak kifolyása jelenik m e g , me l ly által 
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kicserepedzések származnak, és a' takár könnyen a' vég-
bélre húzódik. A' vizellés fájdalmas. A' takár tüneményei 
az asszonynál átalában enyhébbek, a' takonyfolyás mégis 
könnyen idültté és konokká válik. Az emlitett tünemé-
nyek , ezen betegség eredetének módja , a' kószámnak je-
lenléte, és a' meg nem változott arczszin megkülönbözte-
tik az asszonyi takárt a' fehérfolyástul. 

149. S. 

Mi a' takár természetét, és bujasenyvhvzi viszonyát 
illeti , a' következő különbségeket állítjuk föl. 

1.) Ragály nélkül szármázó takár: ez majd külső 
okokbul, u. m. erős nyargalás, hudcsőre esett ütések, né-
ma bűn , szapora elhálás, a' hudcsőbe hozott idegen tes-
tek 's több effélékből; majd pedig belsőkbül, t. i. sömö-
rös , köszvényes csipősségekből, visszavert kütegekből, 
fölakadt elválasztásokból, 's más ennemüekből támad. 

2.) Tulajdon ragályos anyag által okozott takár, 
mellynek foganata a' liudcsőn túl nem terjed. 

3.) Bujasenyves eredetű takár, melly majd közön-
séges betegségnek következése, majd mint első rendű bu-
jasenyves bántalom fekéllyel, vagy e' nélkül származik. 
Ezen neme a' takárnak közönséges bujasenyvvé válhatik. 

150. S. 
A' takár ezen különböző fajainak kórhatárzata több 

esetekben homályos, és gyakran hibáznak azon bélyeglő 
tünemények, mellyek annak bizonyosságot nyújthatná-
nak ; sok esetben azonban a' betegség enyhe lefolyása, 
a' szivárnakrövid tartása, a' beteg hajlama a' takár előtt , 
azon személynek talán ösmert kórallapotja, ki által a' 
beteg megferteztetett, világosságot fognak ollykor a' be-
tegség természetére árasztani.-—Mind azon takár , mel ly-
nek gonosz lefolyása van, mellynél heredaganatok, lá-
gyék, és a' düllmirigy gyuladása jelennek meg, buja-
senyves fajúnak tartathatik. — A' némberek bujasenyves 
takarjánál a' közönséges bujasenyv veszedelme mindenkor 
nagyobb , mint a' férj fiákénál, azért, hogy nálok a' ta-
kony elválasztás, melly által kikérgesedések, kipállások 
okoztatnak, szaporább. 

151. S. 
A' takár orvoslását a' baj súlyosságához szabjuk. 
Az enyhébb esetekben a beteggel savót, mandola,— 

lenmag,—más efféle fejetet itatunk, nekie enyhe közé-
letet tanácsiunk , minden csipős, hevesitő dolgok elkerülé-
sét ajánljuk, a' borékban rejtett tökök függesztő segedel-
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Nmével tett ápolását, a' monynak langyos vízben való mo-
sását rendeljük, mi végsőt a' tisztaság végett később is 
szükség a' betegnek folytatnia. 

A' gyuladás és fájdalom nagyobb lévén, a' mondott 
gyógybánáson kívül a' környülményekhöz szabva még 
érvágások, a 'mony ' tövére, vagy a' szomszéd tájra rakott 
nadályok, és lágyitó pépegyvelegek is szükségesek. 

A' sokaktól javasolt hashajtó szerek a' takárnál árta-
nak inkább mint használnak, mellyek, ha az elsőutakbani 
tisztátalanságok elűzése végett szükségesek, a' legenyhéb-
bek választassanak, millyenek: a' manna, a' tamarind, 
de nem a' vizelő utakat izgató sók. 

152. S. 
A 'monynak igen fájdalmas görbedésénél érvágások , 

nadályok, és lágyitó borogatások kívántatnak. Mikre a ' 
fájdalom nem enyhülvén, ha a' beteg nem bővérű, és a1 

fájdalom görcsös természetű inkább, akkor vigyázólag 
adva a' mákony, a' belend, káfor, a' bódár füvekkel tett 
borongatások, és enyhítő csórék a' javallott szerek.'—A' 
húrnál vérzés támadván, ez által többnyire a' tünemények 
enyhülnek; mel ly , csak ha az életerőt kimerítő kezdene 
lenni, volna azt szükség a' tag nyomása, az arabmézga ol-
vadékának befecskendezése, sött végső esetben öszvehúzó 
szerekkel tett befecskendezések által megállítani. 

153. S. 
A' fájdalom elmúltával, és a' takonyszivár kevesbe— 

désével többnyire elégséges a' kevesbé szoros közélet mel-
lett a' hevítő szereknek elkerülése a' tökéletes gyógyulást 
eszközölni. >— A' langyos italok szapora ivását mérsékelni 
ke l l , hogy az általok okoztathatandó petyhüdség miatt 
talán utótakár ne szármozzék, a' mire főkép gindár, és 
görvélyes egymiknél másként is szükség figyelmezni. Ezen 
esetekben alkalmas a' sokaktól javasolt gycUogfenyű-lésü-
rű (Roob juniperi) a' heserédes-venyigék, a' gajáh-méz-
ga, a' fedted, (decoct. spec. lign.) 'stb. alkalmazása.'—De 
ha talán a' savós nedvnek mértékletes folyása azután is 
sok ideig tartana még, akkor gyöngén öszvehúzó má-
konnyal vegyitett befecskendezések kívántatnak, a' mi l -
lyenek az eczetsavas ólom, CL kénsavas horgany, és rá-
gó higany olvadékai 'stb. mellyek által ezen baj idülése 
meggátoltatik. 

154. i 
Azon esetekben, hol a' takárnak bujasenyves termé-

szetét gyanítjuk; ha már a' gyuladás el tűnt , vagy legalább 
CHELIUS. SEBÉSZSÉG I. K. 7 
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hanyatló félben van, a' higanynak czélirányos alkalma-
zását, 's ennek egy ideig való folytatását ajánljuk; vagy 
szoros és nyugalmas közéletbeli magatartása mellett a' be-
tegnek , nekie faitalokat adunk, hogy ez által a' köz bu-
jasenyvnek támadását akadályozzuk. 

155. S. 

A ' takar gyógyítása a' némbernél egészen az, melly 
a' férjfinál, csak hogy nála olly szoros lobellenes gyógy-
bánás nem szükség, mert nagyobb részt már magok a' lá-
gyitó befecskendezések vagy párolások is elegendők a' 
gyuladást enyhíteni. Azután az öszvehúzó befecskendezé-
sek szolgálnak, mellyeket, a' folyás idültté akarván lenni, 
erŐsebbekké szükség tenni.—A' fölpállott helyeket olly 
tépettel fedjük, mellyekre sárgaír (ung. citrin.) vagy a' 
vörös higanyir (ungv. praec. rubr.) van fenve. A' higany-
nak belső alkalmazása, vagy a' faitalok használása, a 'köz-
életbeli szoros rendszabások megtartása mellett főkép 
itten szükségesek. 

156. S. 

Ha a' fotyás idültté válik, akkor a' tökéletes orvos-
lásra sok idő kívántatik, és a' legkisebb kicsapongás által 
is vizellés közben fájdalom ( és égés tér visza. A' takár el-
len olly nagy számmal ajánlott gyógyszereket, csak a' 
betegségnek alapúi szolgáló ok természete szerint alkal-
mazhatjuk; mert az illy takár majd petyhüdségen , majd 
betegesen magasztalt érzékenységen , majd a' hudcső ta-
konyhdrtydjának életmüves változásain alapodik. 

Az első eset ellen szolgálnak balzamos erősítő sze-
rek , a' kopajbalzam halkal öregbedő mennyiségben, a' 
lrinomézga, az eczetsavas ólom,' kénsavas horgany, ré-
zany, rágó higany olvadékaiból álló öszvehúzó befecsken-
dezések; a' monynak léles nedvekkel tett mosogatásai ?stb. 

A' második esetben, (melly főkép érzékeny egymAc-
nél , midőn a' takár lobszaka setéül orvosoltatik, szokott 
leginkább megjelenni,) 'minden erősítő és izgató gyógy-
szerek ártalmasak. Illyenkor a' Haller savanyát adjuk 
losborgyökfőzetben ; a' nagyra nőtt érzékenységnél a' md-
lconybol nzhóinyszor nyujtunk napjában, vagy pedig bo-
rostyán -niegyvizet rendelünk fejetben. Ezen esetben a' 
befecskendezésre csak a' pirosgyüszővirág leveleiből készí-
tett főzet , a' mákmagfejetnek alkalmazása a' legczél-
irányosabb, mellyekköz borostyánmegy'—vizet vagy má-
konyt stb. adunk. — A' betegnek minden kicsapongást a 
legszorgalmasabban kell kerülnie. 
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A' harmadik esetben, mellyben kifekélyedések, szű-
külések , a' dűllmirigynek beteges változásai lévén jelen," 
a' beteg csak egy bizonyos rész tapintására, és vizellés 
közben érez fájdalmat, ha a' kifolyó anyag ollykor véres 
csikókkal vegyül, akkor ezek fekélyre muta tnak, és i l-
lendő bujasenyvellenes gyógybánást kívánnak, valamint 
a' rágó higany olvadékának befecskendezését, és szálacsok 
(bougie) alkalmazását óhajtják. 

157. S. 

A' takárnak eddig fölhozott gyógybánása szorosan 
a ' b a j különböző időszakaszain, és természetén alapodik. 
— Az líjabb időkben ellene a' Kubebák mint legfogana-
tosabb gyógyszer javasoltattak, és en tapasztalásaim után 
magamnak is azon kedvező véleményhöz kell j á ru lnom, 
mellyet ezen tárgy felöl , sok más gyógyászok, nevezete-
sen D e l p e c h , mondottak ki. Ezen gyógyszer a' takár 
ellen nem csak a' gyulasztó időszakasznak vége szakadtá-
val segit, mint némellyek gondolják; hanem kedvező fo -
ganatait a' betegség mindenik időszakaszában nyilatkoz-
tatja. A' fődolog a 'kubebák alkalmazásánál az, hogy való-
diak legyenek, és hogy elegendő mennyiségben adassa-
nak , mellyek ha csekély mennyiségben nyúj ta tnak, a' t a -
kar t nem ritkán Öregbítik; napjában legalább egy félobon-
nal kell kezdenünk, és ha különös tünemények nem t i l t -
j ák , ezen mennyiséget sokkal öregbitnünk. Ollykor D e l -
p e c h két és három nehezéknyit rendelt napjában négy-
szer, a ' n é l k ü l , hogy különös tünemények tapasztaltat-
tak volna; azonban átalánosan czélszeresebb mégis, az 
adagokat megosztani, és sűrűbben szedetni. ITa erősen és 
sokáig akarunk a' testre hatni , legjobb két nehezéknyi 
adagot minden harmadik, vagy negyedik órában nyú j tan i , 
az evésnek idejét e'szerint vetvén k i , sőt a' közidő röviden 
esvén k i , egy adagot éjjel is nyujtunk. — Az altestbeni gyön-
géd hőség közönséges foganata ezen szernek, melly alatt a' 
szomj nem mindig növekedik, és mel ty /héhány napok 
miílva többnyire eltűnik, még akkor is," ha az adagokat 
nagyobbítjuk. Ha tehát ezen tünemény múlékony ezen 
gyógyszert félbeszakasztani nem k e l l ; de ha az állandó, 
és hasfájások Járnak hozzá, akkor az adagokatkéttő , vagy 
háromra kell szorítani; miként aztán a' beteg azokat el-
szenvedi ; ámbár a' szernek hatása illyenkor a' bajra cse-
kélyebb is. — Ollykor ezen gyógyszer számos és vizes 
székletételeket okoz, hasfájással vagy nélkül , mellyet csak 
ritkán követ erőltetés, véres takonyfolyás pedig soha 
sem. Ezen esetben a' gyógyszer tétessék félre, a 'beteg né-
hány napokig kemény táplálmányoktul tartózkodjék, nyá-
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kos italokat igyék; és ez után lehet ismét az előbbeni, 
vagy kisebb adagokat folytatni; ollykor ezen tünemények-
nek gyomortisztátalanságok az okai, mellyeket há ny taté-
val felremozditván, erre a' gyógyszert az előbbeni, vagy 
még nagyobb mennyiségben folytatjuk. Némelly betegek 
e z e n gyógyszert csak ebéd idején, vagy ha vele egyszers-
mind valamelly eledelt enni engedünk, tinik el. — Ollykor 
pedig a' beteg ezen gyógyszert el nem szenvedheti, midőn 
aztán D e l p e c h tapasztalásai szerint a' hopajbalzam 
használ; némellykor, midőn ez hasmenést okozott, is-
mét a 'kubebák segitének. A' kubebák némelly esetben, 
épen semmi kivánt változást nem hoznak elő; de a' baj 
általa egy esetben sem roszabbodott. -— A' csalt imént tá-
madt takárban az égetés, és melegség, a' nem csekély fáj-
dalmak, és folyás sebesen enyhülnek, ezen utolsó savóssá 
lesz, és két, legfölebb három nap alatt mindennek vége. 
Ekként men a' dolog a' könnyed takárnál is, ha már ré-
gibb is. Naponként három , két nehezékedből álló adagok 
elegendők ezen bajok eloszlatására. — Erős fájdalommal, 
húrral , más effélékkel járó takarok, a' második vagy har-
madik hétben lassabban oszlanak, és csalt nagyobb adago-
kot kívánnak. Jobbúlás azonban ekkor is ltorán mutat-
kozik, a ' hú r ollykor legtovább tart , de egy futtában tett 
hólyagtapasz alkalmazása után, midőn már minden egyébb 
baj eltűnt, ez is elenyészik..— Azon esetekben is, hol a' 
gyuladás egész a' hólyag nyakáig terjeszkedett, az erős 
gyuladással járó , vérrel vegyült folyásnál, a' düllmirigy 
daganatainál, ha a' fájdalom nem épen a' legnagyobb volt, —-
és a' herék fölpöífedésénél — jeles foganatu volt ezen gógy-
szer. — Idült 's fájdalmatlan heredaganatok, mellyek forró 
bántalmak után maradnak hátra, közönséges fertezés tü -
neményeivel jártak, és magának a' bujasenyv-ellenes gyógy-
bánásnalt ellent állottak, engedtek a' kubebák alkalmazá-
sának, ha bár a? közönséges bujasenyves szenv megmara-
dóit is. Ekként van a' dolog a' lágyék-mirigyek dagana-
taival is, ha ezek a' takárnak maradéki valának. — A' ltu-
bebáltot használván, a' betegnek enyhe közéletet, és csön-
des magatartást rendelünk. -—Minden bajoknak eltűnte után 
is szükség még a' kubebákat legalább egy hétig folytatni. 

Hogy a' kubebák herelobot okozzanak, D e l p e c h számos 
tapasztalásaival m e g c z á f o l t a . — D e l p e c h mint most a ' kubebá-
k a t , ugy eddig a' kopajbalzamot nagy mennyiségben a' takárnak 
minden időszakaszaiban a' legjobb foganattal használta. Újabb ész-
revételek szerint mind a' két gyógyszerben hasonló állományt gon-
dolnak lenni. Ha talán a' kubebák illendőleg használtatván , süker 
nélkül ada t t ak , a' baj bujasenyves természetére hozhatunk követ-
kezést. ? — D e 1 p e c h a' közönséges fertezet elmellőzésére , ha a ' 
takaros gyuladás nem épen heves , egykorilag tizeukét egész tizenöt 
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higany-kenőccsel teendő bedörgölést a j á n l , mellyek regvel es estve 
a ' mony ke't oldalára tétetnek. 

V e l p e a u (Archives generales de Médécine. Jan. l827.) 
a ' kubebákat és a ' kopajbalzamot adta 2. 4. 6. petesárgával öszve-
dörzsölve, vagy zilizfőzettel öszvekeverve. 

CBOWFURD , on the Efíects of the Piper Cubeba in curing Gonorr-
hoea ; in Edinb med. surg. Journal . Jan. p. 32. 

ADAMS , a schort Account of Cubebs as a Reinedy for Gonorrhoea ; 
ugyanott Jan. 1819. 61. lap. 

JEFFREY'S practical observations on Cubebs. London 1821. 8. 
M. MARLY , in London medieal and physical Journal. 1821. Juni. 
BROUGHTON , in medico-chirurgical Transactions, Vol. XII . 
DELPECH , Mémoire sur 1' emploi du Piper Cubeba dans le t ra i t e -

ment de la Gonorrhée , in Révue medicale. M a i , 1822. pag. 1 . — 
Juin , 1822. lap. 129. 

M i c h a e l i s a' G r a e f e és W a l t h e r Journaljában V. Bd. 
37o. lap. a' kubekákat sok takárban szenvedő betegek közül , csak 
egy nem régi utótakárban találta foganatosnak. A' fehérfolyás , és 
a ' tiidők idült huru t jában is hasonlóan fogonatlannak tapasztalta 
azokat. 

R i c h o n és d e S a l l e az iboló-festvényt 30 cseppig regvel 
és estve adva , a' kankó ellen mint á l l í t ják, hasznosnak t a l á l t ák ; 
némellykor mindenek előtt a' hudcsőre nadályok raka tnak , — és 
mindenkor lobellenes közéletet parancsoltak. 

158. S. 
A' makk-takár vagy az elmulasztott tisztálkodásnak 

következése, a 'mennyiben a' faggyúféle anyag, mellyet 
a' makk mirigyei választanak el , itt öszvegyülvén meg-
csipősödik, azért is főkép a' hosszú és szüli fitymájú fér j -
fiaknál szokott támadni, vagy pedig a' bujasenyves ferte-
zetnek következelme. Ezen utolsót mindenkor gyanítani 
lehet, ha az gyanús közösülés után támad, kipállással jár , 
és konok. 

A' nem bujasenyves makktakárnál szoros tisztaságnak 
megtartása, a' makknak langyos tejjel, ólomvizzel stb. 
mosogatása elég az orvoslásra; a' bujasenyvesnél pedig hi-
gany alkalmazta tik külső és belsőkép. 

159. S. 
A'köszvény, sömörös stb. senyven alapodott takar 

orvoslása, a' nem bujasenyves kanko ellen ajánlottal meg-
egyez. Csak hogy ezen 'esetekben a' gyuladás többnyire 
még aztán is soká tart , midőn már a' baj idült állapotba 
ment által. Illyenkor elszolgáltató szerek , meleg fördők, 
kén — és dárdánykészítmények stb,. tesznek jó szolgálatot. 
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V. 
H e r e l o b. 

160. S. 
A' tökgyuladds (inflammatio testiculi; herelob, or-

chitis; nedves sérv, hernia humoralis) különbféle okok á l -
talhozathatik elő. 

1.) A' takarnál leggyakrabban ered, még pedig vagy 
a' gyuladásnak nevezetes fokánál, ha a 'beteg altestében és 
medenczéjében huzó fájdalmakat érez, sokat mozog, a ' he -
réket föl nem függeszti. E^en esetben illykor a' gyuladás 
a' herékre is elterjed, először is a' mellékherét lepi meg, 
aztán az egész tököt, vagy csak az elsőre határzódik, (mel-
Lékherelob, épididymitis,) vagy pedig a' takáros gyula-
dásnak tüneményei kisebbedvén, a' herék bizonyos izga-
tása által , p. o. erős mozgások stb. által okoztatik. 

2.) Lehet a' közönséges bujasenyvnek terménye. 
3.) Külső erőszakokból támadhat. 
4.) Meghűlés által származhatik, főkép azoknál, kik-

nek gátja, és czombjaik belső lapja igen izzad. 
5.) Nagy erőlködések a' vérnek nagyobb torlódását 

okozhatják a' tökökbe , és a' vérnek másként is nehez vi-
szafolyása által gyuladást hozhatnak elő. 

161. S. 

A' herelob csak hamarjában nagyra nő ; a' tők t. i. 
földagad, a' borék megfeszül, vörös és fájdalmas leszen; 
nemri tkán f>edig láz, qz altestben fájdalmait, ökrondo-
zés stb. járnak hozzá. 

Közönséges kimenetele ezen gyuladásnak az oszlódds. 
Tartani lehet a' genyedéstül, ha a' heves gyuladásnál a' 
fájdalom kopogóvá lesz; ekkor a' bőr több helyen föle-
melkedik, megvékonyul, fölfaltad, a' geny kiürül, és gya-
korta a' töknek öszvebonyolodott edényei mint szürkés 
fehér pelyhféle testek fittyennek ki a' tályog nyilásábul, 
mellyek meghúzatván engednek, úgy hogy végtére a fe-
hérlő köntös (tunica albuginea) üresen marad. 

A' keményedés a' herék különös tulajdonsága miatt 
nem ritka végződés, főkép ha a' gyógybánás nem épen czél-
irányos volt , vagy ha a ' ba j görvélyés, vagy köszvényes 
embert lepett meg. A' Lök tériméje gyakorta a' keménye-
dés által nevezetesen megnő ; majd csalt a' mellékherére 
korlátlódik, majd pedig a' tököt, sött még magát az on-
dózsinórt is meglepi egy darabnyira. 



III. SZAKASZ. GYULADÁS KÜLÖNÖS ÉLETMÜVEKBEN. 1 0 3 

A' fene a' legritkább kimenetel, melly csak a' leg-
czélellenesebb orvoslás alatt kaphat létre. 

162. S. 
A' herelob orvoslását ön okaihoz, és fokához képest 

intézzük. 
Ha a' herelob takárnak következése, még kezdő fél-

ben van, és nem nagy daganattal já r , akkor a' betegnek 
nyugodalomban kell maradnia, heréit ápolnia , a' közben 
mig ezekre ólomvizbol hideg borongatás, a' monyra pép-
egyvelegek , belsőkép pedig hüvösitö hashajtók alkalmaz-
tatnak. A ' gyuladás nagyobb fokánál, vérmes, izmos em-
bereknél eret vágunk, vagya ' gátra, a' czombok belső 
lapjára szükséges számú nadályokat rakunk, a' daganatra 
pedig meleg lágyító pépegyvelegeket alkalmazunk. Ezen 
gyógybánás után, a' gyuladás enyhültével, ha talán nagy 
fájdalom maradna vissza: akkor mákonyt salétrommal 
vagy enyhe higannyal adunk, mákonnyal készített csőré-
ket nyúj tunk, és bódár pépegyvelegeket rakunk föl. -— 
Ha a' daganatnak feszülése kisbedik, akkor a' pépegyve-
legeket ólomvizzel keverjük.-— Ha bár a' gyuladás elosz-
lik is , még is több ideig dagadva maradnak a' herék, ek-
kor ezeket illőkép függesztővel ápoljuk, és higanykenő-
csöt káforral kenünk be. — D e 1 p e c h tapasztalásai után a' 
talcár ellen fölebb előadott kubebákkal teendő gyógyitás 
elegendő azon hcrelob orvoslására is , melly a' takárhoz 
szegődik. 

163. S. 
A' gyuladás genyedésbe mentével kelevény származ-

ván , ezí fölnyitni, és a' közönséges rendszabások szerint 
orvosolni szükség. A ' fehérszürke p e l y h e k h ö z m e l l y e k 
a' kelevény nyílásába hozatnak, még csak nyúlni sem sza-
bad , rajok gyakorta hússzemölcsök nőnek, és a' nyí-
lással öszveforranak. — Ha a' genyedést megállítani nem 
lehet , vagy ha a' herék képtelen elfajzásokba mennek 
által, akkor kiirtásuk javalltatik. 

161. S. 
Keményedés támadván , ez többnyire a' mellékheré-

nél tovább nem ter jed, ollykor semmi bajt nem okoz, 
és egész életben mint olly megmaradhat. Beteges előké-
születnél, és betvegyes állapotnál azonban, vagy ollyr ár-
talmak által , mellyek új gyuladást okoznak, az ondó-
zsinór földagadását, a' tök hüvelyhártyájában viztorló-
dást , husanyos, és rákféle elfajzásokat okozhat a' kemé-
nyedés. A' keményedésnek eloszlatásán az (62. 50 ált a -
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Iában javaslott gyógybánás által iparkodhatunk, a' szere-
ket. vigyázva alkalmazván, a' mennyiben a' heréket füg-
gesztoben hordoztatva ápoljidc. De ha heves , szúró fájdal-
mak jelennek meg a' herékben, ha a' daganat egyenet-
lenné és darabossá lesz, akkor a' herék kiirtása azon e-
gyetlenegy szer, melly a' rákos romlásba való átmenetelt 
megelőzi. .— Gyakorta mint a' közönséges bujasenvvnek 
tüneménye a' herének kemény daganata csak lassan fejlő-
dik k i , melly higannyal teendő gyógybánás által, vagy 
a' kubebák czélszeres alkalmazására (157. többnyire 
elenyészik. — Ollykor a' takár után viszamaradó kemé-
nyedés egy új takár által oszlik el ; innét némellyektől ú j 
gyuladás támasztása végett a' vörös higanyírral (de nem 
takáros takonnyal) bekent szálacsok hudcsőbe való bedu-
gása tanácsoltatott. 

Az erőmiives sérelmek vagy meghűlés következésé-
ben származott herelob, a' fölebb (162. előadott gyógy-
bánás szerint orvosoltatik, a' nélkül, hogy a'hudcső gyu-
ladására figyelemmel lenni szükség volna. 

LUDWIG , Diss. de abscessu latente. Lips. 1758. 
MECKEL , Diss. de psoitide. Hallae. 1796. 
J. ABERNETHY , Surgical observations on cbronic and lumbar ab -

scesses ; in surgical Works. 2. edit. London , 1815. Yol. II . 137. 
és köv. lap. 

valamint az ezen izmokat környelő sejtszövetben tele-
pedik meg. 

Ezen gyuladás ollykor váratlanul jelenik meg, mi-
dőn is a' beteg ágyékában fájdalmat érez , a? járás 
nekie nehezen esik, czombját fájdalom nélkül nem e-
melheti, vagy egészen ki nem feszitheti. Máskor ezen 
gyuladás szurkáló fájdalom közt csak halkkal fejlődik 
k i , a' fájdalom öregbedik, a' csiptájig, czombig, sőtt 

165. S. 

VI. 

Á g y é k i z m o k g y u l a d á s a . 
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térdizűlésig terjeszkedik. Nem ritkán lefolyása ezen 
gyuladásnak olly alattomos, hogy észre is alig vehet-
vén, csak már a' geny meggyűltével lehet a 'betegség-
re ösmerni. A' gyuladásnak fokához képest a' genyedés 
majd sebesen, majd halkkal támad. A' geny a' horpaszt 
fedő sejtszövetben gyűlik meg, ezen izom lefolyása szerint 
süllyed alá , Poupart szálaga alatt , a' végbélhöz közel, a' 
háton stb. daganat származik. Ezen genygyülem alatt a' 
beteg ön ágyékában fájdalmat, menés közben nehezséget 
érez; köhögés által a' daganatban lévő geny hullámzani 
éreztetik, vizirányos helyezetben a' daganat kisebbedik; 
a' bőr eleintén fölötte nem változik meg. A' genyedés kö-
zönséges tüneményei u. m. kiszáradás, éjjeli izzadások, 
aszláz, stb. ha csak a' kelevény terjedete nem épen igen 
nagy, csak ritkán jelennek meg. Hanem ennek nagyob-
bodásával, ha a' daganatot fedező bőr lobba borul , akkor 
a' tályog megreped, 's belőle eleinte szagatlan, aztán 
pedig büdös geny űrül k i ; e' mellett a' beteg ereje se-
besen hanyatlik, vagy pedig a' kelevény nyilása öszvehu-
zódván, több ideig sipolyos maradhat. 

167. S. 

Ezen gyuladásnak több okai lehetnek, u. m. külső 
ártalmak, nagy erőlködés, meghűlés, csúz, köszvény, 
és másféle betvegyes szenvek. Az ágyékkelevénnyel gya-
korta az ágyékcsigolyák romlása kötettik öszve, melly 
oka, vagy következelme lehet ezen genygyülemnek. 

168. S. 
Az ágyékizom gyuladásának eloszlása gyakrabban 

megtörténhetnék, ha a' tünemények eleintén olly gya-
korta annyira elrejtve nem lévén, a' betegség orvoslá-
sát el nem mulasztatnák. Az orvoslás a gyuladás fo-
kához , és okához szabatik. A' nagy gyuladásnál lobel-
lenesen bánunk, eret nyitunk, nadályokat, és köpölyö-
lcet rakunk. A' gyuladás enyhültével az oszlódást szál-
lékony íróknak bedörgölése , és hosszabb ideig nyitva 
tartott hólyagtapaszok által segítjük elő. Csúzos, vagy 
köszvényes ok lévén jelen, ha a' gyuladás alattomos in-
kább, bodzavirág - forrázatbah a' Minderer leiét , tört a-
dagokban hánytató borkővet, a' D o w e r porát , a' ká-
fort 'stb. alkalmazzuk; de főkép a' meleg fördők, a' 
szállékony íróknak bedörgölése, a' hólyagtapaszok, és a' 
genykutacsok a' legezéliranyosabbak. 
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169. 
Ha a' gyuladás genyedésbe végződik , és a' geny 

alá süllyedvén daganatok támadnak, az efféle kelevények, 
ha mindjárt nagyobbra nőtek is, noha csak ritkán, né-
melly esetben még is szét oszlathatnak ; még pedig 
az ágyéktájon sokáig tárva tartott hólyagtapasz vagy 
genykutasz, úgy olly közönséges gyógybánás által, melly 
az altest múnkálkodásait rendbe hozza, és a' beteg élet-
erejét ápolja. De ha ezen orvoslás mellett a' tályog 
szüntelen nő , akkor finom szúrcsap , vagy gerely sege-
delmével nyittassék föl az, a' mondott eszközöket ferdén 
bökvén be. A' genyet, ha csak lehet, egyfolytában iirit-
jük k i , a' szúrással ejtett sebet ragtapasz segedelmével 
a' legszorgosabban egyesitjük, a' kelevényre nyomó kö-
tözést alkalmazunk, a' betegnek nyugalmas magatartást pa-
rancsolunk , és az említett gyógybánást tovább folytat-
juk. A' seb néhány napok alatt öszveforrván, a' geny 
többnyire ismét meggyűlik, de nem olly nagy mennyi-
ségben, mint az előtt. Ha a' daganat ismét eléggé fölemel-
kedett, annak kiürítését újra a' mondott mód szerint meg-
tesszük, a' mi annyiszor tétetik, a' mennyiszer a' kele-
vény újra képződik. 

170. S. 
Rosz az, ha a' kelevényüreg a' geny kiürítése után 

föllobban; midőn is a' beteg csöndes magatartása mel-
lett a' gyuladás fokához szabott lobollenes gyógybánás, 
és a' geny kiürítése által igyekszünk a' gyuladást eny-
híteni. Ha az aszláz tüneményei öregbednének, vagy 
a' tályógnyilás sipolyossá válnék (a' minek oka vala-
melly folyvást tartó belső inger u. m. az ágyékcsigolyák 
szuva, vagy a' kelevény falainak megvastagodása lehet), 
akkor a' mennyire csak lehet a' beteg életerejét ápoljuk, 
és ha valamelly belső okot fölfödözhetünk , az ellen 
szegezzük gyógyfegyverinket. 

VII. 

K ö r ö m p e r c z l o b . 
FOCKE , Diss. de panarit io. Goetting. 1786. 
MELCHIOR, Diss. de panaritio. Duisb. 1789. 
FLAJANI , ü b e r d a s N a g e l g e s c h w ü r ; i n KÜHN U. W E I G E L i t a l i e n i s c h 

med. chirurg. Bibliothek. Bd. II. St. 2. 50. lap. 
VOGT, Diss. de paronychia. Viteb, 1803. 
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SUE , praktiche Bemerkungen über den Nutzen des Schnittes und 
des Aetzmittels zur Heilung des Fingergeschwürs, in SCIIREGER 
u n d HARLESS A n n a l e n , Bd. I . St . 3 . 

J. WARDROP , An account of sorne diseases of the toes and fin-
gers with observations on their t r e a t e m e n t , in medico-chirurgi-
cal Transactions. Vol. V. lap. 129. 

D. G'RAIGIE , pathological and practical observations on whitloe ; in 
Edinb. med. and surgical Journal. April. 1828. 255. I-

171. S. 

A' kéz és láb ujai körömperczeinek gyuladása (kö-
römméreg, Panaris , Panaritium, Onychia , Paronchia) 
székére , és a' baj ettől függő súlyosságára nézve k ü -
lönbözik 5 melly különbség négyféle lehet : 

í. A' gyulaclás a' köröm tövén, vagy oldalán egé-
szen fulület es ; a' fájdalom itten nem nagy, a' daganat 
az újnak első perczénél tovább nem ter jed, a' gyuladás 
korán genyféle anyag átizzadásával végződik, melly azon-
nal a' fölbőr alatt gyűlik ószve, és kékes szint mutat. 
Csak ha a' geny a' köröm alá veszi magát származnak 
nagy fájdalmak. A' köröm többnyire leesik, de csak ha-
mar ú j nő helyébe. 

2. Ä gyuladás a" hör alatt lévö setjszövetben, és 
többnyire az ujak bütykös végén telepedik meg. Ekkor 
a' fájdalom a' vastag bőrnek feszülése miatt igen nagy. 
Ha a' gyuladás genyedéssel végződik, a' hullámzást tisz-
tán észrevenni nem lehet , és a' geny csak bajosan tud u -
tat törni. 

3. A gyuladás az inhílvelyekben fészkelhk. A.' 
fájdalom', melly főkép az ujak tenyérlapjain telepedik 
meg, igen heves, az egész karon végig egész a' vállig 
húzódik; magán az ujon csak csekély daganat látszik, de 
ugyan ez a' kéznek nagyobb részén annál messzebb, sok-
szor a' kéziziilésig, vagy épen az alkarig terjed. Több-
nyire ezen bajhoz heves láz is kapcsolódik. Ha a' hü -
velyk, mutató, és közepujak szenvediiek, akkor a' fá j -
dalom a' tenyér oldalán te r jed , ha pedig a ' nevendék , 
vagy kis ú j beteg, akkor a' singlap/mentében a' könyö-
kön keresztül egész a' hónalyig halad az. Genyedés tá -
madván , a' genynek mély tartózkodása miatt a' hul lám-
zást nem tapasztalhatni. A' gyuladás könnyen a' csont-
hártyára terjeszkedik, és a' perczek vesztét okozza. 

4. A gyuladás a' csonthártyában vesztegel. A' fá j -
dalmak rendkivül nagyok, a' kézen , és alkaron túl még 
sem haladnak, a' beteg uj épen nincs megdagadva, csak 
hirtelenében genyedés támad, és a' csont megtámadtatik. 



.108 I. OSZTÁLY. GYULADÁS. 

A' körömméregnek különbféle fajai egymással Ösz-
vekötődhetnek, a' mennyiben az alacsonyabb fok ma 
gasabbra emelkedhetik. A ' gyuladásnak kézen való elter-
jedése által, ennek különböző helyein fájdalmas dagana-
tok szármozhatnak. 

Némellykor a' kisuj körméhöz közel minden előrejárt észre-
vehető ok nélkül szerfölött nagy fájdalom tapaszta l ta ték , mellyet 
R i c h t e r száraz körömmé regnek neveze t t ; ezen bajnál a' f á j -
dalmak perez vagy óránként tartanak , és ismét nap , és hét szám-
ra újra elenyésznek. Az ujpercz csonkítása után azt lehetett észre-
venni , hogy a ' lágy részek egésségesek voltak , csak a' csont válto-
zott zsirféle gyurmáva '"') 

ACRELL , chirurgische Vorfälle, Goett. 1777. Bd. 2. 210. lap. 

172. S. 
A' körömméreg okai sok esetben kipuhatolhatatla-

nok , ollykor ugyan azon időben gyakorta támad; más-
kor valamelly közönséges okon, köszvényen, vagy csü-
zon alapodik; de többnyire helybeli okból, u. m. zuzó-
dásbul, az ujak meghűlésére következő fölmelegedésbiil, 
finom szúró eszközökkel, szálltával stb. tett sérelmek 
után szármozik. 

173. S. 
A' körömméreg orvoslása fokaihoz képest külön-

bözik : 
Az első fokban mindjárt eleintén hideg borogatások 

által a' gyuladás oszlódását eszközölhetjük. Geny gyü-
lemedvén öszve, ezt, hogy a' köröm körül el ne terjed-
jen , jókor kiürítjük. Ha a' köröm leernyed, akkor ezt 
részenként szükség lemetszeni ollóval, és a' köröm' széle, 
meg a' lágy részek közé, ezen utolsó izgatásának elmel-
lőzésére viasztapasszal bekent rongy alkalmaztatík. A' 
köröm alatt geny gyúlemedvén öszve, a' körmöt olly 
vékonyra vakarjuk, hogy azt kusztora segedelmével át-
metszeni, és a' genyet kiüríteni lehessen; hol pedig a' 
köröm már igen könnyen áll, ez egészen választassék föl. 
A' melly mér téliben az öreg köröm válik: azon arány-
ban termődik az xij, melly hogy természetes idomát meg-
kapja, viasszal fedezgetjük. 

174. S. 
A' körömméreg második fokában a' gyuladás erős-

ségehöz képest érmetszést, vagy a' szenvedő ujra nadá-
lyokat , hideg borongatásokat, és a' higany-kenőcs be-
dörgölését rendeljük — A' körömméregnek szúrás lévén 
oka, megvizsgáljuk, ha nem maradott-e az ujperczben 
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szálka, mellyet kiemelünk, valamint ha a' sehbe vala-
melly ártalmas anyag hatott volna, azt langyos vizzel k i -
öblítjük. -— Ha az oszlódás az első három nap alatt meg 
nem történik, akkor a' szenvedő helyet bemetszeni szük-
ség, a' beteg ezen bemetszésre, vagy a' geny kiürítése, 
vagy ha a' genyedés még tökéletesen meg nem történt, 
a' merő és feszült bőrnek megosztása, és a' vérzés által 
mindenkor megkönnyebbedik. A' bemetszésnek minden-
kor elég nagynak kell lenni, mellyre lágyító borogatá-
sok rakatnak mind addig, mig a' daganat és fájdalom 
el nem tűnnek. — Ha a' bőr nagy darabnyira megvéko-
nyodik , és hólyagba emelkedik, akkor a' geny kiürítése 
után a' megvékonyodott bőrt lemetszük. 

175. S. 
A' körömméreg harmadik folcánah gyógybánásaí 

ugyanaz, mint a' másodiké ; csak hogy a' bemetszést 
a' harmadik napon túl halasztani nem lehet , mert más-
kép az in megromlik, elpusztúl. A' bemetszésnek egész 
az inhűvelyig kell hatnia, lágyító borongatások tovább 
folytatott alkalmazása által a' fájdalmak többnyire hi r -
telen eloszlanak. -— Mivel a' gyuladás gyakorta az egész 
kézre elterjed, azért ha a' kéznek valamelly részén ál-
landó fájdalom, daganat, és hullámzás támad, a' kele-
vényt fölnyitni szükség. -— Azon okból hogy az inak 
megromlásával az ujmozgékonysága is elvesz, azért ezt 
szüntelen hajtott helyezetben szükség tartani. 

176. S. 
Negyedik fokán a' körömméregnek azon kép bá-

nunk a' beteggel, mint az előbbeni fokoknál; és ha a' nagy 
fájdalom, feszülés nem enyhülnének, akkor a' korán tett 
bemetszés, azon egyetlen szer, melly a' csont elpusztu-
lását, romlását megelőzi. Ezt azon helyen kell tenni , 
hol a' fájdalom legnagyobb, még p^dig egész a' csontig. 
Az eszkózlött bemetszés után az uja/t szikfűforrázatban, 
avagy a' genyedés gonoszféle lévén, lúgban fürde t jük , 
a' lágyító borogatások alkalmazását'ezek mellett is foly-
tatván. Gyakorta az első ujperczneli csontja egészen le-
máll ik, vagy pedig ollykor minden baj nélkül kivétethe-
tik , midőn is az uj idomát megtartja, csak hogy meg-
rövidedik. Ha a' második vagy harmadik ujpercz csont-
ját éri ezen baj , akkor az újnak csonkítása válhatik szük-
pégessé, ámbár nem ritkán efféle bajok a' lágyító pép-
egyvelegek , és szikfűből készített fördők folytatott hasz < 
nálása alatt ollykor meggyógyulhatnak. 
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177. S. 
Alkalmas lielyet lelünk itt még, két beteges álla-

potról emlékezni; mellyek a' körömnek változott ido-
m á n , vagy irányán, avagy szabálytalan alkatásán ala-
podnak , avagy legalább ezekkel öszvekötve vannak, 
ezek pedig: a' korúm húsba - növése, és a körmöt ké-
pelő fölületnek gyuladása, és keményedése. 

178. S. 

A' körömnek húsba - növése, nem annyira a' kö-
röm szélesbedésén mint inkább a' lágy részek fölnyomu-
lásán alapodik. Ezen baj rendszerint a' lábujak' szoros 
lábbeliek által okozott öszvenyomatásának következése, 
főkép ha a' körmök is igen rövidre vágatnak, és csak 
nem kizárólag az öreguj a' második uj felé forduló olda-
lán tapasztaltatik. — A' köröm szélének ingere gyuladást 
okoz , mel ly eleintén kérges gyurmává száradó savós 
nedvnek elválasztását, aztán pedig genyedést okoz; olly 
szivacsos a' köröm fölibe terjedő kinövések támadnak, 
mellyek rákos bélyeget is Ölthetnek magokra ; vagy pe-
dig a' gyuladás egész a' csontig terjeszkedik. — Maga a' 
köröm jobban n ő , és a' fekélyes helyen gyakorta meg-
lágyul , a' fájdalmak ezen baj nagyobb fokánál mindig 
igen súlyosak, és az ezen ujra való lépés merő lehetet-
lenség. 

179. S. 
Ezen bajnak enyhébb fokainál a' segedelem a' kö-

röm , széle alá alkalmazott ólomlemezcsének aládug-
dosása által mindenkor könnyű , mel ly is, ragtapasz-
csikók tekergetetvénaz uj körül tartatik helyben. Az ólom-
lemezese által a' köröm fölfelé kényte t ik , a' hús pedig 
lefelé nyomatik. Taplós kinövések lévén jelen , először 
ezek pusztitatnak el pokolkő, vagy kés által , mert az 
igen fájdalmas lenne, ha az ólomlemezcsét mindjárt ele-
intén az egész körömszél alá akarnók tenni, a' mi más-
kép is fölösleges volna, mivel a' körmöt nőni engedvén, 
az ólomlemezcsének a' körömszél mellső része alá való 
tolása által a' körömnek hátsó része is emelkedik lassan-
k é n t , midőn aztán az ólomlemezcsét á' körömszél ezen 
része a lá , is könnyen odadughatni. -— A' köröm illendő 
irányát ismét megkapván , többé rövidre soha se me t -
szessék , valamint két oldalról való bekerekitése is me l -
lőztessék, azért is legalkalmasabb most harántan met -
szeni -a' körmöt. — Ezen D e s a u l t - t ó l , és R i e h e -
r a n d - t ó l javaslott gyógybánás várakozásomnak csak nem 



III. SZAKASZ. GYULADÁS KÜLÖNÖS ÉLETMÜVEKBEN. 1 1 1 

mindenkor megfelelt: >— Tépet, vagy-viasznak a' köröm-
széle alá való dugása haszontalan. 

B i e s s y (Revue me'dicaJe. 1830. Avril . 1. 54) a' körömnek 
szabad fölületét levakarja , egész mig csak a ' körömnek szinte egész 
vastagsága elenyészett , legalább a ' köröm közepén. Erre a ' leva-
kart részt ötször vagy hatszor többé kevésbé erősen pokolkővel 
égeti m e g , egész addig; mig a' köröm öszve nem zsugorodván , 
a' húsból vissza nem húzódik; mire aztán a ' kö röm széle 'a lá t éppo-
hot rak mind addig, míg a ' köröm az u j végénél kilehb nem dudorodik. 

180. S. 
Némellykor még is lehetetlen ezen gyógybánás ál-

tal segedelmet nyújtani, részint mivel a' köröm igen be-
nőtt , és taplós kinövések által sürün környeltetik, ré-
szint mivel nagy fájdalommal jár. Illyenkor a' D u p u y t -
r e n-től ajánlott utmód nyújt segedelmet. -— Mineku-
tána a' lábuj gyuladása borongatások, nyugalom, 's más 
effélék által enyhitetett, a' sebész olly ollót választ ? 
melly egyenes és éles lévén, egyik ága igen hegyes, ez-
tet ő sebes mozgással a' köröm mellső szélétől a' köröm-
tövének közepébe bökvén, a' körmöt hegyétől tövéig, 
a' körömházon túl legalabb három vonalnyira két egyen-
lő félre választja. Erre a' beteg körömfelet csipesz vagy 
fogó által megfogván, fölemeli, és végre minden oda-
növéseitől megszabadítván, kiirtja. Ekként történik a' do-
log a' másik féllel is, ha szűkség. Ha a' taplós kinövések 
igen emelkedettek, azok étető szer által rontatnak e l , 
mire a' bőr a' köröm alatt kiszárad, a' fekélyfölűlet süllyed, 
és 24.—48 óra alatt beheged. Öreg embereknél a' ko-
rom többnyire nem termődik xíjra, fiataloknál azonban 
nem ritkán újra terem; <— a' vissza eséstől sokat tartani 
még sem lehet. 

Emlékezetet érdemel még P a r é - n a k , és F a y e-nak gyógy-
bánása. Az első abban á l l , hogy a' körmöt környelo lágyrészek 
tövénél egyenes kusztora szúrattassék be, és előriil hátrafelé ezen részek 
a ' köröm szélénél metszessenek e l , erre a' kusztora másik oldalra 
fordi tassék, és a' karély egészen metszessék l e , aztán végre a ' s eb 
étető szerrel tapintassék. — F a y e után az előré vékonyra vakart 
köröm közepébiil egy V darab metszetik k i , / é s aztán a' seb ké t 
szélein valamelly érczsodrony huzatik á j i a l , mellynek két végei 
öszvesodortatvan ez ált.al a' bevágágnafeKét széle egymáshoz köze-
litetik , a' körömnek benőtt széle pedig ekként fölfelé emelődik. 

181. S. 
A' körmöt lcépeló fülűlet' ( D u p u y t r e n szerint a' 

köröm házának mátrix ungvis) gyuladása és genyedése, 
melly et W a r d r o p a' körömméreg különös fajának 
(gonoszféle körömméreg, onychia maligna) tar tot t , a' 
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köröm körül lévő lágyrészek komor vörösségével és da-
ganatával kezdődik, a köröm, és lágyrészek közül eves 
nedv szivárog, a' köröm' tövénél fekélyedés kezdődik, a' 
közelfekvő részek dagadtak, komorvörösek, és a' geny, 
mellyet a' fekély önt , rosz, és büdös. A' köröm szi-
liét elveszti, szürke , vagy feketévé lesz, többé nem nő, 
lígy hogy rövidebb, és felényire keskenyebb lesz, olly-
kor pedig egészen elenyészik , lígy hogy csak itt ott 
láthatni néhány szarncsikokat helyette; némellykor még 
is egy darab a' taplós hús alá rejtekezik belőle. —Ezen 
állapot több évekig tar that , melly idő alatt a' kéz- vagy 
lábujak képtelen gyurmává változnak. Ollykor ezen baj 
igen fájdalmas, főkép tapintás közben; menés és állás 
alatt a' taplósságok vérzenek, mellyek nem úgy mint 
a' köröm - húsbauővésénél, hogy csak az oldalon termőd-
nének, hanem a' köröm tövénél is képlődnek. 

182. 
Ezen bajnak okai majd helybeliek, erőmüves, vagy 

vegyneművek, p. o, a' lúggal bánóknál; — majd közön-
ségesek, u. in. sömörös, de legfőkép bujasenyves betvegy. 
niykor a' baj egyszerre több kéz- vagy lábujakat lep 
meg, ollykor a' kéz - vagy lábujak közötti tájon szár-
mazó apró fekélyekkel kezdődik, mellyek a 'körmök fe-
lé harapódznak; a' köröm ön tövénél magátul fölválik; 
az egész baj többnyire higányféle szereknek nem enged. 

183. 
Ezen baj orvoslására az okok különbségehöz szabva 

illő belső szerek, kivűl pedig a' láb csöndes tartása mel-
lett az izgatásnak fokához képest nadályok, lágyitó bo-
rogatások , fördők , és más effélék kivántatnak. -— A. 
C o o p e r reggel és estve egy szemer mákonyt , és édes 
higanyt, 's ezen kivül szárcsagyökfőzetet ajánl, fölra-
kásra pedig a' mészvizben (licpior calcis) olvasztott édes 
higanyt javasolja, mellybe tépetek mártatván rakatnak 
f ö l , és olajjal kent selyem darabbal fedeztetnek. — Ezen 
gyógybánás foganat nélkül maradván, D u p u y t r e n , és 
A. C o o p e r szerint a' körmöt termesztő fölületével 
együt szükség lemetszeni.— D u p u y t r e n szerint a' láb 
veszteg maradás végett megfeszítetvén, a' sebész balkéz-
zel a' beteg ujat megfogván, a' körmöt tart>ó bőrbe, a' 
körömtül mintegy három vonalnyira egyenes kusztorá-
val egy mély ezen bőrmegkettőztetéssel párhuzomos fél-
kőrképű bemetszést teszen. Mostan a' segéd az ujat tart-
ván, e' közben a' mütevő a' sebszegélyt hátulról előre 
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csipesz segedelmével fölemelvén, a' körömtermesztő bőr t 
lefejti. Ha a' körömállománybul néhány csikók marad-
nának hát ra , ezek lassanként szedetnek le. Ezen műté -
tei igen fájdalmas, de nem tart soká. — Azuj a' műtétei 
után ablakolt , és viasztapasszal kent vászondarabba takar-
ta t ik , és reá vékony téppemet , és erre nyomadék a l -
kalmaztat ik; a' beteg ezek megtörténvén ágyba vi te t ik , 
lába félig meghajtva egy párnán veszteg tártatik. — N e -
h á n y ó r á k múlva a' műtétei után a' fájdalom enyhül , 

^ i ^ h a r m a d , vagy negyed napra d' kötözést levévén, a' 
sebet jó gennyel fedve ta lá l juk , és egészen egyszerűen 
új ra bekötjük. A' husszemolcsök időnként pokolkővel 
érintetnek. Ha ú j szarucsikok te remnek , ezeket k ihúz-
gál juk , és termő helyeiket kimetszük. A' beteg több-
nyire 14, vagy 18 nap múlva ismét dolga után láthat.-— 
A' sebhely s ima, vastag, körmetlen bőrbül á l l , mel ly 
ollykor szaruféle állománnyá keményedik. -— A' beteg-
ség oka bujasenyv lévén, D u p u y t r e n a' helyet hébe 
hóba fo j tó-savas higany olvadékkal ( l iquor hydrargyri 
nitrici) éteti. 

Azon á l l í t á snak , hogy ezen ba jná l a' köröm kiszakastása , 
és az étető szerek alkalmazása foganat nélkül m a r a d j o n , e l lene 
kell mondanom. — En a' körmöt több esetben kiszakasztottam , és 
aztán egyedül lágyító borogatásokat , és fürdőt a lka lmazván, ek-
ként állandó gyógyítást vittem végbe; azért is csak akkor fogok a ' 
kiirtáshoz, midőn az imínt említet t gyógybánás á l landó foganat n é l -
kül maradott . 
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184. S. 
Azon különböző részek, mellyek az izüléseket ké-

pelik, egymás közt a' legszorosabb öszveköttetésben álla-
nak ; azért egyik rész megbetegedtével a' bajból mind an-
nyian részesülnek. Ezen részekhöz tartoznak az izszá-
lagok, az iznedvhártya, az izporcz, és a' csontok szi-
vacsos végei. Ezen képeletek közül a' gyuladás mint 
eredeti baj mindenikben kifejlődhetik, a' többivel közöl-
tethetik , és különbféle életmüves változásokat okozhat, 
mellyek izszivacs (fungus articulorum), fehér izdaga-
nat (tumor albus articulorum), belokbiú. származó ön-
kényt es ficzamodás (luxationes spontaneae) neve alatt 
ösmeretesek. 

185. g. 
A' foglalványlob majd helyben-támadt, majd kór-

jeles; lefolyására nézve pedig majd for ró , majd idült 
baj. Okai: külső erőszakok, meghűlés, közönséges beteg-
ségek, mellyek majd magok magokban, majd helybeli 
ártalmak előre járt behatása után szerzik a' foglal ván}r-
nak baját , u. m. a' görvély, köszvény, csúz, bujasenyv, 
bőrbetegségek, kóráttételek, a 'szokott elválasztások föl-
akadása, 'stb. Annak oka, hogy az említett ártalmak 
majd a' lágy, majd a' merő részekben kezdik beteges fo-
ganataikat kifejteni, azon különbféle viszonyban látszik 
Lenni, mellyben a' közönséges és helybeli okok a' beteg-
ség eredetéhóz állanak. 

A. 
iznedvhártya gyuladása (Iznedvhártyalob) 

186 . S. 

Az iznedvhártyának gyuladása, (Inflammatio mem-
branae synovialis) vagy mint eredeti baj tűnik föl. vagy 
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pedig valamelly betegség más részrül tért ide. Az iznedv-
hártya életbeli tulajdonságánál fogva a' gyuladásnak gya-
korta alávettetik, melly lassú lefolyású, és kezdetben az 
izűlés munkásságát csak kévéssé sérti. 

Eleintén csak csekély a' fájdalom, melly ha bár az 
egész izűlést elfoglalja is , egy helyen mégis legerősebb. 
Ollykor a' fájdalom azonban igen nagyra nő , láz jár 
hozzá, és a' tagnak mozgása lehetetlen. A ' foglalvány 
bizonyos idő múlva földagad, a' daganat hullámzó, az izii-
lés idomához képest különböző alakú, ott legnagyobb, 
hol a' lágy részek a' tágulást legkevesebbé ellenzik. Ha 
a' gyuladás sokáig tar t , vagy gyakrabban tér talán visz-
sza, akkor az iznedvhártya és izszálagok gindársága és 
elfajulása által pártoltatván, a' daganat lassanként merőb-
bödvén és nagyobbodván, nagy fájdalmak, álmatlanság, 
aszláz 'stb jőnek elő, a' daganat több helyen fölfakad, 
és a' beteg ereji enyésznek. A ' legszerencsésebb esetben 
tagmeredés (ankylosis) származik. — Ha a' gyuladás igen 
alattomos, és ha a' baj az iznedvhártya fólernyedéseig 
nem fejlődhetik k i , akkor az izvizkórba, vagy a' szá-
lagok petyhüdségébe mehet által ; valamint főképen, ha 
a- gyuladás az izszálagokat lepi meg, ezeknek a' tag meg-
akadályozott mozgásával, vagv nagyobb 's kisebb h a j -
lottságával járó megvastagodását, és a' bennök történt 
földes anyagok lerakodása által (főkép a' köszvényes gyn-
ladásóknál) daganatokat és csomókat okozhat. 

187. S. 
Az izűlés megtekintése halál után a' baj kisebb fo-

kánál az iznedvhártyát gyuladva, az izüreget pedig vé-
kony nedvei telve adja előnkbe. Nagyobb gyuladás után 
az izszálagok megvastagodását, az iznedvhártyának szi-
vacsos , húsnemű, fehér csikókkal kevert gyurmává való 
fölpöífedését, sárgás fehér pelyhekkel vegyült nyirknak 
meggyülését, végre a' porczok megromlását, a' csont iz-
végeinek szuvát fedezi föl a' bonczkés. 

188. I 
Az iznedvhártya gyuladása leginkább a' fölületes fog-

lalványokban, főkép a' térdizűlésben szármozik örömest, 
még pedig erőmüves sérelmek, meghűlés, csiiz, köszvény, 
bujasenyv, t aka r , higanyzabálás által. Ezen gyuladas 
egyszerre, vagy egymás után több izüléseket lep meg. 
Belső okbeli mozzanaton alapodván, lefolyása többnyire 
lassú. 
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189. 5. 
A' gyuladás külső oknak lévén következése, a' kór-

jóslat kedvezőbb, mintha a' baj belsőbül származott vol-
na. Eleintén ezen betegség czélszeres orvoslás által el-
széllesztethetik , később , ha már a' nedvkiöntődés meg-
esett, az oszlódás csak lassan történhetik, és ekkor gya-
korta több időre, vagy az egész életben az izülésnek da-
ganata marad hátra. Ha már az iznedvhártya és az izszá-
lagok igen megvastagodtak és fekélyesek, ha a' csontok, 
és porczok már sértve vannak, ha már tályognyilások 
látszanak: akkor a' legszerencsésebb kimenetel a' tagme-
redés (ankylosis), a' legtöbb esetekben pedig a' tagcson-
kitás az egyetlen egy életmentő szer. 

190. S. 
A' gyógyítást a' gyuladás okai, és fokai szerint ren-

delj ük. Ha az izülésbeli baj közönséges betegséggel áll 
öszveköttetésben, akkor az ellen czélszeres utmódot javas-
lunk. A' gyuladás nagy fokban lévén jelen, közönsé-
ges , de még inkább ismételt helybeli, nadályok, vagy 
véres köpölyök által tett vérbocsátásokat, és ólomvizzel 
kevert hideg borongatásokot parancsolunk; midőn pedig 
már a' daganat jó nagyra nőt t , meleg borongatásokat, 
vagy lágyitó pépegyveleget rendelünk. A' gyuladás alat-
tomos lefolyásánál kezdetben a' köpölyök elégségesek. 

191. S. 
A' gyulasztó időszakasz elmúlván, de még daga-

na t , (az izüregben nedvkiöntődés) lévén je len, az osz-
lódást hólyagtapasszal segítjük, mellyet az egész izű-
lésre, vagy hozzá közel alkalmazunk, és helyét több 
ideig legalkalmasabban szabboróka írral (ungv. sabinae) 
nyitva tartjuk. Az oszlódást előmozdítják ínég a' káfor-
ral, és hugyanyléllel (liquor ammonii caustici) vegyitett 
higany kenőcsnek bedörgölése, Minder leiével tett boron-
gátasok, és az oszlató tapaszok , u. m. az cimónata-
pasz (empl. de ammoniaco) csillaeczettel 'stb. A' me-
redség ha az izülésben több ideig hátramarad, szállé-
kony bedörgöléseket, fördőköt^irözöneketT^és a' tagnak 
vigyázva tett mozgásait kívánja. 

192. S. 
Ha az iznedvhártya megvastagodott, a' forró állapot 

idültre változott volna, már akkor csekély számban ismé-
telve nadályokot rakunk, az ezek által okozott orbáncz el-
multáig minden izben várakozván; — ha a'daganat lágyul, 
könnyed nyomást, szállékony- és higany- vagy iboló-
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kenőcsöt alkalmazunk; az elszolgáltatást pedig hólyag-
tapasz, vagy genykutaes által folyvást ápoljuk; de a' 
tűzkup, és izzóvas alkalmazása is czélszeres sokszor. — 
Az izűlésben genyedés, a' porczok - , és csontokban pe-
dig romlás támadván, a' genynek elegendő kifolyásárul 
kell gondoskodnunk, a' tag a' legnagyobb nyugalomban 
tartassék, az élőtehetség erősitőszerek, és alkalmas köz-
élet által ápoltassék, és a' geny- szabad kifolyása eszkö-
zöltessék. Ha az életkimerüléstül lehetne félni, akkor a' 
tag csonkítása jelentetik. 

B. 

Porczlob. 

193. S. 
Az izközporczok, vagy holdporczok gyuladás és fe-

kélyedésnek eredetikép lehetnek fészkei, melly is rólok 
a' többi izképeletekre terjed. 

Eleintén a' beteg csak csekély és muló fájdalmat 
érez, melly a' tag mozdulásaikor öregbedik, nyugalom-
ban pedig eltűnik, lassanként állandóvá válik, és az izü-
lést meghaladván, a' csontokra is elterjed. Csak több 
hetek, vagy hónapok után jelenik meg a' foglalvány da-
ganata, midőn is egyszersmind könnyed külső gyuladás/ 
is látszatik. A' daganat nem nevezetes, nem hullámzó, 
és egészen az izülés idomát viseli. Több vagy kevesebb 
időre genyedés támad a' foglalyányban, melly fölfakad, 
és aszláz őrli Öszve a' beteget. Ámbár ezen baj lefolyása 
eleintén mindenkor alattomos, különös környülmények 
mégis a' tüneményeket nagyra növeszthetik, midőn aztán 
a' betegség magára forró képet ölt 

H. M A Y O , in Medico-chirurgical Transactions. Vol. XI. P. I. 
104. lap. 

194. S. 
Más betegségek által okozott halál után vizsgálván 

az izűlést, midőn még a' baj kezdetben volt , úgy talál-
tatott , hogy a' porcz, egy, vagy több helyen rostos 
gyurmává oldódzkodott és kifekélyesedett; a' betegség 
később időszakaszában pedig a' porczok nevezetesebb rom-
lásai , az izülés evvel telve, az iznedvhártya, és az egyebb 
izrészek pedig elfajiílva tapasztaltattak. 

Néhányan a' porczok eredeti bántalmának lehetse'gét tagad-
ják , mintha ezek a' mozgó izületekben a' holt részekhöz hasonlók 
lévén , a' gyuladásbul részt nem vehetnének, az izgató szerek iránt 
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imámosak maradnának , és az iznedvhártya vagy az ezek alatt 
fekvő csontképelet bántalmai közben egyedül magokban való meg-
romlást , és kiréteezést tűrnének el . G e n d r i n ezen véle-
ményt még azzal erősiti , hogy a' porczok iznedvhártyával boritva 
nincsenek. — A' magam, és B r o d i e - n a k tapasztalásai követke-
zésében mégis az imint lerajzolt bajt , mint az iznedvhártya , és 
a' csontok szivacsos végei közönséges gyuladásátul megváló, 's kü-
lönös betegséget kénytelenitetem tekinteni; ha bár a' porczok ere-
detikép nem szenvednek is , hanem csak az iznedhártya, vagy a' 
szivacsos csontképelet helybeli gyuladása által lobbannak föl. 
" ) G E N D R I N , anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer 

Folgen. A. d. Franz. von RADIUS. Th. I. Leipz. , 1828. 123 lap. 

195. S. 
Ezen baj minden korban megjelenhetik ugyan, de 

főkép mégis a' gyermekeknél leginkább a' csíp - és váll-
izülésben gyakrabban tűnik föl mint a' többiekben. Okai 
külső sérelmek is lehetnek, de leginkább betvegyes ál-
lapotok által fejlődik ki. 

196. g. 
A' jóslat mindenkor rosz, mivel ezen baj eleintén 

bajosan ösmertetik meg, az izbeli részekben pedig a 'meg-
romlásokat sebesen okozza. 

197. 5. 
A' foglalvány nagy izgatásánál eleintén nadályok , 

kopölyök, sött érmetszés, meleg fördők 'stb. szüksége-
sek. -— Ha ezek által a' gyuladás enyhül , vagy ha a' 
betegség már kezdetekor alattomos lefolyású, akkor el-
szolgáltató szerek, ezek közt pedig főkép a' genykutacs 
és izzóvas a' legfoganatosabb. Gyakorta ezen szerek csak 
hamarjában segítnek , a' genyedést a' fölületen mégis 
több ideig ápolni, a ' tagot pedig nyugalmasan tartani szük-
ség. Ollykor a' jobbulás jókor megjelenik , de a' tüne-
mények ismét előkerülnek, ekkor már hihetőleg genye-
dés van az izülésben jelen. Ha tályogok képződnek, 
akkor velők az említett mód szerint bánunk, a' talán 
az izülésbeli bajjal öszveszőf; közszenvetr pedig illőkép 
orvosoljuk. 

C. 

Csontizvéglob. 

198. S. 
Itten a' gyuladás a' csontok izvégeinek érdús , és 

szivacsos részeiben kezdődik, és eleintén ollyas csekély 
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fájdalommal já r , melly észrevétlenül köszönt be. Bi-
zonytalan idő múlva a' külső izrészeknek, érméczes, egven-
letlen 's elterjedő daganata ered, melly idomára nézve ar 

kitágult izfejektől függ, az izülés megerőltetése után na-
gyobb , nyugalom után pedig csekélyebb lesz. Az izülés 
mozgásai csak kévéssé körlátoltatnak. Rövidebb vagy hos-
szabb idő múlva, öregbedett fájdalom közt a' külbó'r ko-
morvörössé válik, végre fölfakad, roszféle geny ürül k i , 
és a' bedugott kutasz csontszuvat födöz fel. Gyakorta az 
egyes nyilások beforranak, és újait fakadnak föl, az aszláz 
pedig a' beteget kimeriteni fenyegszik. 

199. S. 
A' bajnak foka szerint bonczolds közben az izfejeket 

különbözőleg találjuk; t. i. puhák, porhanyósak, komor 
vöröseknek, az edények bennök igen kifejlődve, a' csont-
sejtek pedig vöröses nyirkkal telve találtatnak. A' porczok 
még ollykor kivül változatlanoknak de belső lapjokon a' 
romlott csonttól megválva látatnak. A' baj legnagyobb fo-
kánál a' csontok és porczok elromlottak, az iznedvhártya, 
és az izszálagok elfajultak, az izüreg pedig eves gennyel 
telve találtatik. 

200. S. 
Ezen baj a' csíp-és vállizűlésben ritkább, mint más 

helyüt t , a' kéz -és l áb tő szivacsos csontjaiban pedig leg-
gyakrabb. Gyermekeknél és fiatal egymiknél szaporábban 
fordul elő, mint a' megletteknél. Gerjesztő okai külső sé-
relmek lehetnek, de egyebként betvegyen épült betegsé-
gek, főkép a' görvélyes senyv szüntelen okbeli öszvekö-
tetésben állanak ezen bajjal. 

201. S. 

A' jóslat és gyógyítás ugyanazok, mint a' porczok 
gyuladása-, és fekélyedésénél említők. 

202. 
A' mennyiben mi mostan ezen beteges állapotokat 

az egyes izűlésekben tekintendjük, holis ugyancsak a' 
(184. J-ban) fölhozott nevek alatt vétetődnek: lefolyásúit 
különbsége, és a' ltórboncztudományi vizsgálatok által 
bebizonyíthatjuk, mellyik képeletben származott legyen 
eredetikép a' betegség. Talán azon különböző vélemények, 
mellyek ezen betegség mivoltáról vétettek fö l , ez által 
az egyes esetekben való bizonyosságot, nyernek, ámbár 
átalános igazságok megczáföltatik. 
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I . 

A ' C s i p i z i í l é s b e n . 

Onkénytes sántitás, biczegés, (csíp fáj dalom, vagy 
csípzsába, Coxalgia , csiptáj betegsége, Morbus coxarum; 
czombnak önkényt es ficzamodása, Luxatio spontanea fe-
moris; csipizkór, Coxarthrocace). 

203. S. 

Ezen betegség tüneményei három időszakaszra vál-
nak. Eleintén a' beteg csipizűletében csekély fájdalomról, 
a' czombnak könnyű elfaradásárul, és reggelenként a' csíp-
izületnek olly különös megfásodásáral panaszkodik, melly 
nappal aztán ismét eltűnik. A' fájdalom nem állandó, 
ollykor lázmozgások alatt estenként öregbedik, és csúzos 
a' czombban kószáló fájdalomhoz hasonlódik. A' csíp-
izülésen, a' nyomás alatt nagyobbodott fájdalmat kivé-
vén, a' nagy tomporon t ú l , vagy a' czomb mellső lapján, 
hol a' czombűtér a' czombív alatt lép k i , semmi betege-
set nem tapasztalhatni. Ezen tünemények a' baj alatto-
mos lefolyásánál váltogatva történő enyhülés és nehezbe-
dés alat t , hónap, sött esztendőkig is tarthatnak. A' láb 
menés közben egy kévéssé húzódik, és valamivel többé 
ki — vagy befelé fordul. — Nem ritkán mégis mindjárt 
kezdetkor a' gyuladás tüneményei súlyosak, a' fájdalom 
nagy, valamint a' csípizülés daganata is ; a' lábat mozgat-
ni lehetetlen, mikhöz még láz is járul. 

204. 
A' második időszakasz a' beteg végtag meghosszabbo-

dásával bélyegli magát, a'szenvedő oldal alfele meglapo-
sodik, annak redője alább esik, az egész czomb petyhüdt 
lesz, és kiszárad; a' nagy tompor ki -— és lefele jobban 
kidülled. Minden olly mozgás , melly alatt az izűlő részek 
fölületei egymással érintetbe j ő n e k s z e r f ö l ö t t fájdalmas , 
a' beteg menése igen biczegő. A^TeFtnek^sulya t. i. egé-
szen a' kifeszített egésséges lábon nyugszik, a' meghosz-
szabbodott lábszár a' térdnél meg van hajolva , és az egés-
ségeshöz közeledve, és a' láb többnyire nagy ón kifelé for -
dulva. Ezennel a' térdben kiilönös nagy fájdalom jelenik 
meg, melly alatt a' térd A l b e r s és R u s t tapasztalásai 
szerint természetes állapotjában csak ritkán változik meg 
idomára nézve. Ámbár a' térdfájdalom csak nem minden-
kor nagyobb a' csipizűlésbeni fájdalomnál, nyomás által 
mégis csak ezen utolsóban öregbedik a' fájdalom. 
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205. S. 

A' betegség csak halkkal men a' harmadik idősza-
kaszba á l ta l ; a' beteg végtag megrövidül , mégpedig vagy 
a' czombfej kimenyülésében, vagy ha ez, és az izvápa 

,csontszu által igen megvesztegettettek, mert eldcor a ' m e g -
kisebbedett izfej a' megnagyobbodott izvápába mintegy 
belesüpped. Ollykor ezen változásoknál vége szakad a' 
betegségnek, a' fájdalmak enyhülnek, azon helyen, hol 
a' kiíiczamodott czombfej nyugszik, mélység támad, vagy 
az izvápába süppedő czombfej az izvápa fölületével ösz-
venő, és a' beteg, gyógyíthatatlan biczegés maradván visz-
sza, az egyebb bajtól megmenekedik. Többnyire azon-
ban ezen időszakaszban az egész csipizülés körül fájdalmas 
hullámzó daganat szármozik, melly végtére fölfakadván , 
belőle geny áradoz nagy mennyiségben; a' genyrosz mi -
némüségiivé leszen; a' kelevénynyilásokba tolt kutasz 
csontszuvas megromlásokat jelent, a' beteg' életereji aszlá3 
által vesztegetetnek.—Csak ritkán forranak be ezen nyí -
lások, a' mennyiben a' genyedés kevesbedik, ys csontda-
rabok málladoznak l e , stb. 

A' végtag megrövidülhet, a' nélkül , hogy a' csontfej az iz~ 
vápábul kicsuszanjék, vagy hogy csontszu által elrontassék, a' men-
nyiben az izmok ószvehuzódása által az izvápának fölső széléhöz 
nyomatik , és az előrejárt szenv által táplálódása viszatarlatik. Ily— 
lyenkor a' tagrövidülés csak csekély, mellyet leginkább a'test egye-
nes állása közben tapasztalhatni. B r o d i e 1 ' ) szerint a' czomb 
meghosszabbodása a' második időszakaszban nem valódi, 's csak oly-
lyannak tetszik l enni , azt a' medencze megváltozott állásátul véli 
szármozni; a' mi ha némelly esetben ekkép van is , benünket azon-
ban a' csont valóságos meghosszabbodásáról a' két végtagok hoszú-
ságának pontos öszvehasonlitása, úgy a' beteg vizirányos háti he-
lyezetten feküdvén, a' csipcsontoknak állása mindenkor meg fognak 
g y ő z n i . — R u s t 2') figyelmessé tesz beniinket hasonlókép a' me-
denczecsontok fölfele való billenésére, mellynél a' láb meghosz-
szabbodása csak cseké ly , vagy egészen hibázik. — A' láb meghosz-
szabbodása nem a' czombfejnek öregbedett tériméje miatt történő 
erőmüves kicsuszanásán alapodik, hanem a' tokszálag gindársága, 
ennek nedvek által való kitágítása, és az izmok petyhüdsége által 
okoztatik. Ezt bizonyítja főkép a' meghosszabbodott czombnak természe-
tes hosszaságára való viszatérése , izzó vas , és más effélék á l ta l , a' mi 
lehetetlen volna, ha a' meghosszabbodásnak oka a' czombfej nagyobbo-
dásában helyeztetnék. — A' czombfejnekkificzamodása, mellynek a' har-
madik időszakaszban nem. épen szükségkép kell történnie , az izmok 
történetbeli öszvehuzódása , a' beteg helyezet és mozgásai által szo-
kott okoztatni. Ezen ficzamodás többnyire hátra, és fölfelé törté-
nik , be — és lefelé pedig sokkal ritkábban. Az első esetben látsza-
tosan rövidebb a' végtag, az alfél domború, tekés , és a' láb befelé 
fordult; a' második esetben a' végtag hosszabb , az egésségestől e l -
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á l l , az alfél Japos, az alszár félig meghajlott , és a' láb kifelé 
fordult, 

1.) Az id. h. 145. lap. 
2.) Az id. h. 36. lap. 

206. S-

Bár melly szembetűnők legyenek is a' csipzsábá-
nak tüneményei, az együttszült biczegéssel, a' csipcsont 
elhibbanásán, és félremozdulásán alapodott végtag meg-
rövidülésével , és az ideges csípfájdalommal, mint ugyan-
annyi más betegségekkel mégis könnyen fölcseréltethetik. 
— Az együtt szült biczegésnél, mellynek oka a' csipizülés 
hibás alkotásában helyeztetik, a' czomb mindjárt eleintén 
rövidülve van; ha a' gyermek vizirányos fektébenmeden-
czéjét egyik kezünkkel feszítve tar t juk, gyöngéd húzás ál-
tal a' czombot minden fájdalom nélkül egy kevesse meg-
hosszabbithatjuk, mel ly , a' húzást abban hagyván, ismét 
megrövidül; az alfél vagy természetes, vagy laposabb en-
nél , a' czomb mozgása szabad, és a' lábtalpat szépen a' 
földre alkalmazhatni. -—A' csipcsont elhibbanásánál, melly 
a' szálagok gyöngesége és gindársága által okoztatik, a 
beteg reggelenként kevesebb fájdalmat, estenként pedig 
többet érez, az egyik csipcsont magasabb a' másiknál, a' 
végtag mindjárt eleintén rövidebb, és szelid húzás által 
meghosszabbitathatik.'—A' csipfájásnál a' fájdalom vagy 
az ül'—vagy a' czombideg járását követi , az egész czomb-
ban zsibbadó fájdalom ered, a' két nagy tompor helyze-
tében , és a' két végtag hosszáságában semmi különbséget 
nem tapasztalunk. —A' fájdalmas fehér daganattal (phleg-
matia alba dolens) , a' horpaszkelevénnyel, és a' czomb ere-
deti ficzamodásaival bajos a' csipzsábát öszvezavarni. 

207. S. 
Az izülésnek halál után tett vizsgálatai a' baj fokának 

és eredeti fészkének különbségéhöz képest különböző vál-
tozásokat adnak előnkbe.—A' betegség korábbi időszaka-
szában a' czombfej porczos héját gyuladva, és kifekélyedve, 
annak szivacsos állományát, íntkabbarr^aziznédvhái'tyát is, 
gyuladva, a'tokszálagot dagadva talál juk, midőn még a' 
czomb görgeteg szálagát, az izvápával való öszvefüggést 
öszvetartani látjuk. A' betegség későbbi időszakaszában a' 
czombfej, és izvápa porczos héja már megvesztegetődött, 
az elsőbe csontszu esvén, nyakátul nem ritkán egészen 
megválva látszatik, a' csontszuvas romlás egészen a' me-
denczeüregig hat; az iznedvhártya és tokszálag egészen meg- . 
változtak, fölernyedtek, 's elromlottak; az izülésben és 
az izmok közt geny gyülemedik öszve. Ha az izfcj kime 
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nya l t , az izvápát nemritkán faggyúdaganatos (steatomato 
sns) gyurmával, vagy barnás gennyel telve találjuk. 

208. S. 
A' mi az okokat illeti, e' részrül csak a'mondottakra 

kell visszaemlékeznünk. A' gyuladás az izülésben többször 
látszik szármozni, mint a' környelő lágy részekben. 

209. S. 
A 'jóslat mindenkor veszedelmes ugyan, de főkép ak-

kor , ha a' baj az izülés szálagaiban, vagy az iznedvhár-
tyában veszi eredetét. Gyógyulás csak a' baj első szaka-
szában lehetséges, melly később,ha megtörténik is, több-
nyire többé vagy kevesbé biczegő járás marad hátra; a' 
menyülésnek vagy ízmeredésnek kezdetekor a' sántitás 
igen szembetűnő. A' gyermekeknél átalánosan kevesbé 
veszedelmes mint a' fölnőtteknél. Izmos egymiknél, és 
hol külső sérelmek szülték a ' b a j t , a' jóslat kedvezőbb, 
mint a' közönséges betvegyes szenveknél. Ha a' baj már 
csontszuvas pusztulásra , izülésbeli kelevények képződésére 
kerül t , a' bajtól menekedés reménységének szikrája csak 
alig csillámlik. 

210. S. 

Ezen betegség orvoslása közönséges és helybeli. Az 
első a' bajjal Öszveszőtt közönséges kórállapot, a'második 
pedig a' gyuladás foka szerint intéztetik. Az első idősza-
kaszban nadályok, köpölyök, nag3robb gvuladásnál ér-
metszések kívántatnak, mellyek mellett a' tagnak lehet-
ségig nyugalmas tartása szükséges. A' gyuladásnak alatto-
mos lefolyásánál nadályokat rajtunk, szállékony bekené-
seket, a' szürke higanykenőcs bedörgölését, meleg för-
dőket , az izülés körül váltogatva hólyaghuzókat alkal-
mazunk. 

211. S. 
A' második időszakaszban, hogy kifelé történő elszol-

gáltatás által a' mélyebben fekvő betegség folyamatánalt 
határt ejtsünk, és a' betegesen elválasztott nedvek fölszi-
vatását elősegítsük, izzó vasat, és genykutacsokat alkal-
mazunk. Egy hasábltépű, egész a' fehér színig megtüzesí-
tett vassal t. i. az alfél közepétől kezdve az izülés fölött 
el, három vagy négy csikót égetünk, és ugyancsak az izzó 
vasnak lapját a' nagy tomporon tu l , hogy itt ekként geny-
ltutacs támadjon, jól odanyomjuk. Az égetett részeketfi-
nom vászonnal, a' fájdalom nagy lévén pedig, fájdalom-
csillapító pépegyveleggel fedezzük. Az égettvarak lemál-
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ladozván, a' genyedés izgató kenőcsökkel legalkalmasab-
ban pedig szabborókaírral gyámolitatik. — A' genykuta-
csok'' tételére először is a' nagy tomporon túl egy eléggé 
nagy tért , az előtt valamennyire megnedvesített étetőkő-
vel (lap. caust.) dörgölünk mind addig, mig a' bőr bar-
nává nem válik. A' kéreg egynéhány nap múlva leesvén r 
a' genyedés előmozdítására azon helyre elegendő számú 
borsószem alkalmaztatik',. a' közben a' genyedő fölületet 
étetőkővel gyakrabban érintgetvén. 

Az úgy nevezett szállekony és több ideig működő 
hólyagtapaszok a' hányborkőkenőcsnek bedörgölése , vala-
mint a' forró vizpárának 1-) alkalmazása, min t ' cseké-
lyebb foganatu szerek a' két említettek eleibe semmikép 
nem tétethetnek. 

Az égetésnek foganata gyakorta rendkívül sebes. R u s t ugyan 
az étetőkő alkalmazása ellen azt v e t i , hogy az életműves anyagot 
föloszlató foganatával az ingásnak nem azon fokát okozza, melly á l -
tal az izülethöz tartozó lágy és merő részek üdvös változása e lőho-
zathatnék; a' genykutacsok foganatát még is számos tapasztalások 
jóvá hagyják. Ezen két szer öszvehasonlitásánál , nem csak az izzó 
vasnak pillanatig tartó és erős foganatát szükség tekintetbe vennünk, 
hanem azon tartós elszolgáltatást , melly a' genykutacsok által sokkal 
nagyobb mértékben okoztatik, mint az izzó tűz által , ezt is jól föl 
kell számítanunk , azért is a' második időszakaszban, ha a' láb hosz-
szabbodása nem épen igen nagy volna, a' genykutacsoknak adom az 
elsőséget; az izzó vas , vagy izzóhenger pedig mind azon esetekben 
czélirányosabb, hol a' láb szembetűnő hosszúsága, az izmok nagy 
petyhűdsége, és a' nedvek ösz ve gyűléséből származott daganat van-
nak jelen. 

V o l p i 2>) azt állítja ; hogy midőn a' csipfájdalomnak jelen-
tő , vagy előjáró kórjelei nem a' csipizülésben , hanem először is a' 
térdben tapasztaltattak, az izzó vas alkalmazásátul soha jó fogana-
tot nem vett légyen észre. 

1.) Die Dampfmaschine ein neues Heilmittel , oder über die 
Anwendung des Strahls der heissen Dämpfe des siedenden Wassers 
zu ärztlichen Zwecken; in D Z O N D I ' S Aesculap. Leipz. 1821. Bd. 1. 
87 és köv. lap. Taf. I . II. 

2.) Az id. h. 30. lap. 

212. S- 
Ezen szerek kivánt foganata az által nyilatkoztat ja 

ki magát, hogy a' fájdalmak lassanként kisebbednek, és 
hogy a' láb természetes hosszúságát lassanként viszanyeri. 
Ha minden kórtünemények elenyésztek is, a' betegnek 
mégis magát több ideig nyugalmasan kell tartania, a' ge-
nyedő helyeket pedig tilalmas hirtelen elnyomni. Lábadás 
közben kénfördők haszonnal rendeltetnek, midőn is tartós 
elszolgáltatás végett genvkutacsot szükség a' karokra al-
kalmazni. 
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N i c o l a i (Journal v. G r a e f e u. W a l t h e r B. III. H. 2) 
( K l e i n ugyanott B. IY. 25 lap.) és mások a' beteg végtag nyu-
galomban tartása végett a' helyre igazított czombkoncz nyakának 
helyben tartására szolgáló kötözést ajánlották, sőtt jó siikerrel hasz-
nálták is. —' P h y s i k (American Journal of medical Sciences Febr. 
1831) a' csipzsábának olly orvoslását közli , mellynek veleje , a" 
végtag kötözés által eszközlenüő helybentartásában áll. — A' végtag 
dagadva és gynladva lévén, nadályokat rakat, és aztán betegének 
másod naponként jalappa , és borkőből álló hashajtót ad egynehány 
hétig, úgy , hogy ezen orvosság által sok nedv kiiiritessék a' beteg-
ből. A' hashajtó szerek használata alatt a' betegnek mindig vizi-
rányosan kell feküdni ágyban lószőrrel tömött gereznáu, vagyis ma-
tráczon , és fekvő helyét , még csak meg nem gyógyul el nem hagy-
hatja. — Ha már egyszer a' beteg a' hashajtó szerek használata alatt 
a' fekvést megszokta , akkor reá , melle közepétől kezdve egész le 
külső bokájáig olly kipárnázott sín alkalmaztatik , melly a' testhöz 
jól oda á l l , és a' részeknek csaknem felét fedezi. — A' lábszár meg 
lévén hajolva , a' sinnek is a' tag görbiiléséböz kell illesztve lenni. 
Ha már a' beteg a' szegletes sint egy darab ideig viselte , akkor a' 
tagot kiegyenesíteni l ehe t , midőn aztán egyenes sín alkalmaztatik 
föl. A' legtöbb esetekben csak két sín szükséges. A' sín a' mel l -
höz körültekergetett pólyával tartatik oda, egy más pólyával pedig 
a' bokától kezdve föl egész a' csípőig szorítatik oda. A' gyógyítás-
nak legrövidebb időszaka 6. hónap, leghosszabb két esztendő, a' kö-
zepszerö és legközönségesebb pedig egy esztendő. Ezen egész idő 
közben szakadatlanul a' beteg tagon legyen a' s í n , melly csak ak-
kor tétetik félre, midőn már a' bajnak minden tüneményei elosz-
lottak; midőn a' tagot c;,ak igen szelíden lehet eleintén mozgatni. 
Ezen orvoslásnak azonban csak akkor lehet h e l y e , midőn még a' 
czombfej nem szuvas, helyéből ki nem ment , ha tályog nem kép-
ződött , és a' beteg nem kikeresett görvélyes alkotmányú. 

Lásd. F r i c k é - t is (Fünfter Bericht ü. d. Verwaltung des 
alig. Krankenhauses zu Hamburg 1832. 235. 1.) ki még a' czomb-
fejnek valósággal kimenyűlni kezdő állapotjában is, alkalmasnak tart-
ja a' beteg végtagnak szelid kihúzatását, és szoros megfeszitését. 

213. S. 
Ha a' czombfej az izvápát odahagyja, és a' beteg-

ség tovább nem halad, akkor a' betegnek több ideig nyu-
galomban maradnia szükség , és midőn járni kezd a' be-
teglábat kémélnie, 's gyámolitania kell. 

Ha genygyűlések szármoznak, akkor a' geny fölszi-
vatása izzóvas alkalmazása által végbevitethetik; a' mi 
ha meg nem történhetnék, és ha a'genygyülés nevezetes, 
a' folynyitás jelentetilt, midőn is nedves meleg boronga-
tások által a' geny szabad kifolyásárul szükség gondos-
kodni, erositő szerek, és jó táplálmányok által pedig 
az erőket föltartani. A' sipolyos meneteknél az orvos-
lás' ehhőz épen hasonló. — Ezen gyógybánás által 
a' beteg csontok elválasztásával 's más effélékkel fog-
lalatoskodó természetet sokkal czélszeresebben fogjuk 
ápolni, mint mirhafestvénnvel vegyitett diófalevél, tölgy-
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vagy kínahéj főzete, 's több efféle befecskendezések ál-
tal , vagyr mint R u s t tanácsolja az ál tal , hogy szúr-
csap , és füles kutasz segedelmével az egész izülésen ke-
resztül genyszalagot azon okból hiízzunk, hogy ez né-
hány napokig bent maradván, a' mélységben is a' gyu-
ladásnak nevezetesebb fokát támaszthassuk. 

II. 
Á' válliziilésben 

Vällf ydalom, vagy vdllzsdba (Omalgia) vállizkór, 
(Onarthrocace) 

214. S. 
Ezen betegség azon három időszakaszokat járja meg, 

melly eket a' csíp fáj dalom. 
A' fájdalom , melly eleintén állandóbb tünemény 

mint a' csipzsábánál, az iziilésnek majd ezen, majd azon 
részén, mint szaggató, bökködő, egész a' könyökig lö-
vellő érzés mutatkozik; és főkép a' hónalytól mellfelé 
ujjal alkalmazott nyomásra tapasztaltatik. A' kar cse-
kély mozgások után elfárad. A' vállon semmi beteges 
tünemény nem tapasztaltatik. A' fájdalmak bizonyos idő 
múlva, főkép éjjelenkint öregbednek. A' kar érzékeny-
sége , és erotelensége nagyra nő. 

215. S. 
Lassanként a' kar a' könyökizülésnél meghajlik, a' 

testtől eláll, minden mozgása fájdalmassá válik, elpety-
hüdik, és kiaszik. A' vállüreg alább esik, gömbölyűs 
idomát elveszti; a' hónalyredők szinte alábbra szállanak, 
és közöttök a' fölkar izfejét vesszük észre, a' hónaly 
telibb. A" beteg kar az egésségeshöz képest hosszabbnak 
látszik. A' különbözőleg mutatkozó nehezedésekhöz gya-
korta lázmozgalmak kapcsolkodnak. 

216. S-
Midőn az izfej izgödrét odahagyja, akkor a' váll-

nak domború idoma egészen eltűnik, a' vállcsúcs kidu-
dorodik, az alátolódott izfejeta' hónalyban tapasztalhatni, 
melly lassanként a' vállperecz felé halad, mi által a' 
kar egy kissé megrövidedik, hátfelé igyekszik, mozgásai 
pedig meggátoltatnak. 

Itten is mint a' csipfájdalomnál genygyülések szár-
moznak , mellyek végre fölfakadván , sipolyos mene-
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teket képelnek. A' fölkarfej, az izűreg, a' bordák 'stb. 
szuvas megromlásai támadnak , a' beteg erejit pedig dús 
genyózönök emésztik. A' kedvezőbb esetekben a' fölkar-
csont fejének befogadására líj izüreg támad, vagy pedig 
a' lapcsonttal öszvenővén, mint tagmeredés (ankylosis) je-
lenik meg. 

217. I 
Az iziilésnek halál után tett vizsgálásakor az izfej , 

és a' lapcsont ízfóliiletének porczos héjait részenként, 
vagy egészen megromolva, a' csontok szuvas elveteme-
dését, a' tokszálag, és iznedvhártya elfajúlását, az izgö-
dorben, és a' körülfekvő izmok hézagai közt genykiön-
tődéseket találunk. 

218. 
Az okfürkészet, a' jóslat, és gyógybánás a' csipfáj-

dalomnál előadottakkal megegyez. 

III. 
A. térdizűlésben. 

Fehér térddaganat (tumor albus genu), térd-fájdalom. 
vagy térdzsába (gonalgia) térdizhór (gonarthrocace). 

219. S. 
Eleintén a' fájdalom többnyire igen csekély, a' be-

teg a' térdizülésnek meredését érzi inkább, a' fájda-
lom csak az erősebb mozgások után áll be ; gyakorta 
csak egy helyre veszi magát, gyakorta az egész izülésen 
elterjed. Ezen állapot enyhülés, és nehezedés közt vál-
togatva sok ideig tarthat, végre a' fájdalmak öregbednek, 
és az izülés dagadni kezd. Ollykor a' fájdalmak mind-
járt kezdetben nagyok, a' daganat pedig korán megjele-
nik. Ez ollykor érméczes, hullámzó, az izülés idomá-
val nem bir, más esetekben a' nyomásnak keveset enged, 
gyakorta olly kemény, hogy csontdaganatnak tartatha-
tik. Azon mértékben, mellyben a' térd daganata öreg-
bedik, fosztatik meg az alszár hajlásátul, a' járás nehe-
zen esik, csaknem lehetetlenné válik, a' bőr a' daga-
naton fénylő fehérré lesz, szerfölött megfeszül, és a' föl-
dagadt áttetsző vérerektől végre megkékül. A' fájdalmak 
mostan nagyra nőnek, a' daganat egyes helyeken világo-
san hullámzóvá lesz, a' bőr megvörösedik, megvékonyúL 
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fölfaltad, 's belőle vékony sajtos pelyhekkel vegyült 
geny ömlik ki. A' nyilasok gyakran ismét bezáródnak, 
de újra ismét fölfakadnak. A' beteg ereji többnyire se-
besen csüggednek, az izülésbe dugott kutasz csontszuvas 
megromlásokat födöz fe l , oldódzkodásbeli kiürítésekkel 
aszláz, és erős fájdalmak köszöntenek be , a' halál min-
dennek véget vet , ha csak a' tagnak csonkítása illendő 
időben végre nem hajtatott. A' betegség tartása bizony-
talan. 

220 . s . 
Az okfürkészetben csak a' mondottakat ismételhet-

nők. A' betegség lefolyásában való különbség attól függ, 
valljon mint a' szálagok és iznedvhártya gyuladása, vagy 
mint magoknak a' porczoknak és csontoknak fekélyedése 
szármozik-e? -— Ezen épül a' fehér térddaganat eddigleni 
fölosztása is , melly szerint csúzos, és mirigyesre osz-
tatik. Az elsőnél a' térd szenvedése közönségesebb in-
kább, és a' daganat a' fájdalmak után korán beáll; az 
iznedvhártya, és a' térdnek lágy részei átalánosan a' leg-
elsobbször meglepett részek. A' másodiknál a' fájdalom 
és daganat, főkép egy helyre vonúl, melly utolsó az 
izülés idomát ölti magára, későbben támad, és merőbb. 

A' térddaganatoknak ezen különbsége beb izom odik 
a' beteg izülésnek vizsgálása által is halál után. -— Gyakorta 
a' lágy és kemény izrészek egészen megváltoztak, 's he-
gedékeny vastag nyirk által úgy öszveforranak, hogy tö-
kéletesen egy taplós gyurmát képelnek. Gyakorta gyu-
ladt és fekélyes az iznedvhártya, a' porczok egyszersmind 
vörös taplós gyurmává fajultak. Az izülésnek minden 
lágy részei nem ritkán megvastagszanak, valamint a' tok-
szálag külső fölületén a' sejtszövet is. Az izüreg barnás 
pelyhes nedvei telik el. A' porczlapok gyakorta részen-
ként , vagy egészen megromlanak, a' csontok pedig meg-
szuvasodnak. A' sipkoncznak fejét többnyire a' csontszu 
jobban pusztítja, mint a' czomb izyégét. Az izülés lágy 
részei egészen megromolhatnak, és a' csontok szuvas iz-
végei azokon által kibújhatnak. 

221. g. 

A' jóslat és orvoslás, a' betegség különböző fészké 
hoz képest intéztetik a' már emlitett mód szerint. 

C I I E L I U S . S E B É S Z S É G . I . K . 9 
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IV. 
A5 gerinczoszlop izuléseibeti. 

Potf baja (malum Pot t i i ) , gerinczizlór (Spondylar-
throcace). 

m s. 
Ezen betegség a' gerinczoszlopnak akármellyik ré -

szén kifejlődhetik, és tüneményei a' lepett rész különb-
félesége szerint változnak. 

Ollykor minden ok nélkül , gyakorta esés, zúzódás, 
meghűlés, néma bűn vagy is fertezkedés áltál származott 
elerőtlenedés után a gerinczoszlopban fájdalom jelenik 
meg, melly állhatatlan, és nem tündöklik ki világosan, 
majd enyhülvén, majd neki nehezedvén, egészen soha 
sem tűnik el. A' gerinczoszlop vizsgálás közben a' leg-
csekélyebb változást sem láttatja. Nyomás a' fájdalmat 
nem öregbiti. Bizonyos idő múlva egy vagy több orjak 
kidülledéséi tapasztaltatnak, a' test mozgásai bizonytala-
nok lesznek, a' beteg járhat ugyan még, de hamar el-
fárad. A' fájdalmak Öregbednek, és a' kidülledés helyé-
nél megúlepednek, a' lábak mozgása bajosabb lesz, mel-
lvek később érzékenységüket vesztvén, egészen elzsibbad-
nak , szélsujtottakká lesznek; egyszersmind a' vizellőhó-
lyag, és végbél szélütései is előtűnnek. A' baj székének 
különbségéhöz képest, a ' m i n t majd az á g y é k , - m a j d a' 
mellcsigolyák szenvednek, a' betegek gyomor - nyomást , 
haspufladást, a" bordák mentében fájdalmat , meilszűkü-
lést, fulladásbeli erőszakot, az alsó végtagokban fájdalmat, 
aszkóros jeleket érzenek. Végre a' czombív alatt , a' 
lágyék csatornánál, a' végbclhöz közel, a' gerinczoszlo-
pon két oldalt 'stb. genygyülések tűnnek elő. Az aszláz 
efféle környülmények közt a' beteg erejit korán elpaza-
rolja. Az öszvegyülemedett geny ritka esetekben befelé 
nyit magának utat a' has-üregbe, valamellyik bélbe, a' 
mellüregbe, vagy mint egyszer tapasztalám a' tüdőkbe. 

Gyakorta ezen betegség kezdetkor minden fájdalom 
nélkül van, a' tövisnyujtványok kidudorodnak, a' nél-
kü l , hogy a' betegek azon helyen bajt sejdítenének. Ké-
sőbben lábok nehezségérül, könnyen fáradásrul, 's azok-
ban görcsös öszvezsugorodásokrul panaszkodnak. A' geny-
gyülések sebesebben készülnek. Gyakorta az orjak nem 
düllednek k i , főkép ha a' fekélyedés a' gerinczoszlopon 
nagy darabra terjedett el. '— A' mell - és ágyékcsigolyák 
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rendszerint hátulra szegülvén görbednek meg ; de a' gör-
foedés ollykor egyszersmind oldalvást — ollykor csupá-
don emigy., igen ritka esetekben pedig előfelé történik. 

223. S. 
A' halottbonczolás közben egy vagy több csigolyák 

testeit csontszu által romolva talál juk, a' közelfekvő 
egyebb gerinczeket jóként meglepte a' csontszu , azok 
mellől egymáshoz közelebb esvén, hátul az orj-ak kitolat-
nak. Az elvetemedett csigolyák helyénél a' mellső sza-
lagos készület (apparatus ligamentorum anticus) a' sejtszö-
vet , 'stb. által, olly tömlő készitetik, melly g-enyes, saj-
tos gyurmát foglal magában , és inellyből a' külső kele-
vény eltbe nyílások vezetnek. Ezen tömlőben gyakorta 
egész megvált csontszilakok rejteznek. A' csontok nem 
ritkán taplós, metszékeny gyurmává változtak. Némellyr-
kor főkép a' közporczokot lepte meg e ba j , midőn is 
ezek porhanyósak, 's romlot tak.—Ollykor a' gerinczek, 
testeiben olly korlátozott mély üregek találtatnak, mel-
lyek sajtféle gyurmával lévén tele, D e l p e c h , mások, 
es én általam is giimőcsöknek (twbercula) tartatnak. A' ge-
rinczoszlop csatornája rendszerint átmérűjében nem ki-
sebbedett, ollykor azonban ez is megtörténik; valamint 
némellykor a' gerinczagy, hártyái , cs a' belőle kilépő 
idegek is részesülnek a' bajban. 

Ezen vizsgálódások arra mutatnak, hogy ezen beteg-
ség majd mint a' porczok és szálagok, majd ismét más-
kor mint a'csontok szivacsos állományának eredeti, első-
rendbeli bántalma lép föL 

224. S. 
Okai ezen bajnak ezek: görvélyek, fertezkedés (ona-

nia) csúz, köszvény, külső erőszakok. Hol a'betegség 
inkább görvélyes szenvtől támad, ott az a' csontok ere-
deti bajának latszik lenni; valamint ellenben, a' kösz-
vény, külső erőszakok 'stb. által a' porczok és szálagok 
szenvednek többet. 

225. S. 
A' betegség rejtett lefolyása szükséges, hogy az or-

Tost a' kórhatárzatban igen vigyázóvá tegye. " Minden 
odavág, hogy a' betegségnek mindjárt kezdetekor ellene 
munkálkodjunk. Ha már egyszer korcsképződés állott 
e lő , akkor a' legszerencsésebb kimenetel abban ál l , hogy 
a' földagadt részek lohadjanak, és a' gerinczvelőbül eredő 
idegekre tett nyomás kisebbedjék. — Ha már tályogok ta-
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madtak, akkor a' jóslat mindenkor veszedelmes, mely-
lyek magokra hagyatva fölfakadozván, az életerő tárhá-
zát üritik , a' beteget csak hamar fölmorzsolják, -—né-
mel ly kor mégis sipolyos menetekké húzódván öszve, ezek-
ből savós, vagy genyes nedv áradoz, és a' beteg a' leg-
nyomorúbb állapotban még több ideig teng. 

Főkép a' még járni nem tudó kis gyermekeknél le-
gyen az orvos figyelmes, mivel itt a' legnevezetesebb 
korhatárzatbeli jel nélkül el kell lennie. -— Hogy átalá-
ban a' bajnak székérül meggyőződhessünk, különböző kór-
határzó jelek hordatnak föl. — G o p e l a n d szerint a' 
beteg csigolyának nagyobb érzékenysége külső nyomásra, 
és akkor, midőn forró vizbe mártott szivaccsal a' beteg 
gerinczen elsurranunk. — W e n z e l után a' vállra két-
kézzel alolrúl ható nyomás által, avagy szállékony in-
gerszereknek, nevezetesen az étető hugyanylél alkalma-
zására öregbedik a' fájdalom. — S t i e b e l szerint lúgför-
dőben sokkal tisztábban kimutatja magát a' szenvedés-
nek helye. — Hanem gyakorta mind ezen kérdésdöntő 
jelek bizonytalanok, sőtt részemről tapasztaltam esete-
ke t , mellyekben gerinczizbaj nem volt jelen, ámbár az 
említett kórhatárzati jelek annak jelenlétére mutattak. 
A' gerinczizkórnak határzatában a' testnek saját maga-
tartását igen nevezetesnek gondolom, melly gyakorta elő-
re görbed, de egyszersmind mindenkor az alsó végtagok 
gyöngeségével jár. A' betegnek térdei állás közben va-
lamennyire meg vannak hajolva, a' fej hátra szegül, a' 
betegek nyakokat vállok közé veszik; járás közben a' karok 
a' könyökizülésben meghajlanak, és a' derékhoz támasz-
kodnak; a'betegek kezeikkel mindenkor támaszpontot ke-
resnek, kezeiket csipeikre teszik, görnyedés, kukorodás köz-
ben pedig czombjaikra; ágyban a' betegek egyik oldalról, 
a 'másikra csalt bajosan fordulhatnak, éjjelenként pedig 
nagyon izzadnak. Csontsenyves okbúl , vagy az izmok 
rendetlen munkálódásoktól származó görbedésektől ezen 
betegség világosan megkülönböztetik, mellyekkel mégis 
összeszőve lehet. -— A' megletteknél ezen betegség vesze-
delmesebb mint a' gyermekeknél. Olly gyermekeknél, 
kiknek fejők és föltestök igen vastag, azon időszakban , 
midőn járni kezdenek, gyakorta a' hátgerincznek meg-
görbülése, és a' lábaknak olly gyöngesége mutatkozik, 
melly alatt valahányszor csak lábait letenni iparkodik a' 
gyermek, mindannyiszor viszahúzni kénytelenitetik. Ezen 
állapot, melly a' hátizmoknak gyöngeségén, és a' fejnek, 
meg a' föltestnek súlyosságán alapodik, mint többször 
tapasztalául, könnyen öszvezavartathatik a' gerinczizkór-
raí. A' beteg testi állapotjának kipuhatolása, a' gerincz-
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oszlopnak hasmánt tett megvizsgálása, és az ülés, meg 
állás közben meggörbedő gerinczoszlopnak kiegyenesíthe-
tése elegendő világosságot sugároztatnak a' kórhatárzatra. 

m. 
Az orvoslást a' már fölhozott rendszabások tellye-

sitik. Eleintén nadályokat, köpölyöket rendelünk, bel-, 
sőkép olly szereket adunk, mellyek a' közönséges beteg-
séget viják meg. A' külső sérelem által támadott gyu-
ladásnál, a' másként is lobellenes gyógybánás mellett, a' 
sértett helyre hideg borogatások alkalmaztassanak. >—Mik-
re ha a' gyulasztó tünemények elenyésztek, a' szürke 
higanyírral, vagy a' görvélyes egymiknél ibolókenőccsel 
tett bedörgölések különös foganatnak; -— de leghathatósab-
bak mégis a' tartós elszolgáltatások r mellyek legczélirá-
nyosabban a' hátgerincz szenvedő részének két oldalára 
étetőkővel készített genykutacsok, avagy izzóvassal ugyan 
csak odasütött több hosszas csíkok által eszközöltetnek. 
.— A' jobbúlás ollykor sebesen beköszönt, és az alsó vég-
tagok bágyadsága el tűnik; a' genykutacsokat mégis sok 
ideig szükség tárva tartani. A' bélhuzamnak röstségénél 
a ' szék rendbehozásárulm, az erők csíiggedésénél pedig ezek-
nek ldnával, és erősítő közélet által eszközlendő ápolá-
sái-ul; a' vizellőhólyag gyöngeségén alapúló vizellettorlo-
dásnál végre a' vizellőhólyagnak hijdcsappal eszközlendő 
kiüritésérül szükség gondoskodnunk. — \ alóban balul gon-
dolkoznak mind azok ezen betegségről, kik a' gerincz-
oszlopnak efféle képtelenségeit erőmüvekkel, és más ef-
félékkel akarják orvosolni. Szükség azonban mégis mind 
a' szenvedő rész nyugalma végett, mind pedig a' gerincz-
oszlop nagyobb öszverokkanásának mcggátlására a' viz-
irányos hanyatt , vagy hasmánt fekvés, mellyet én az 
egész orvoslás ideje alatt szorosan megtartatok betegem-
mel. '— Ila tályogok támadnak, addig mig nem nagyok, 
magokra hagyatnak, mert ha a' csigolyák szuva némelly 
hatalmas elszolgáltató szerek alkalmazatára meggyógyul, 
úgy azok nem ritkán magoktól is eloszlódnak , a' men-
nyiben a' benők rejtező geny fölszivalik, és falaik mint-
egy kötélbe) (Strang) öszvehuzódnak 5 csak ritka esetben 
változik a' benők lévő geny zsírviaszhoz hasonló gyur-
mává. +) Ha a' tályogok igen nagyok, és mármár föl-
fakadó félben vannak, akkor egyszerű gerelyszúrással 
nyittassanak fö l , a' geny egyenletes nyomás által üri-
tessék k i , arra vigyázván, hogy lég ne hasson a' tályogba, 
honnét nyilasa végre ragtapasszal szorgalmasan zárassék 
be. — A' nyilás szélei többnyire csak hamar öszveheged-
nek , és ha a' genynek isméti meggyűlemedése úgy ki-
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vánná, a' daganat lecsapolása akként ismételtethetik , 
mint első alkalommal. 

D ü P U Y T R E N , L e ^ n s orales Je Clinique chirurgicale. Paris, 1832 
138. lap. 

227. S. 
Szi-nt azon állapot, melly a' hát - és ágyékcsigolyá-

kon szármozik, támadhat a' nyakgerinezeken is, még 
pedig főkép a' fej és első meg ez , és a' második gerincz 
közt , valamint a' keresztcsip-porczizülésen (synchondro-
sis sacro-iliaca) is. Az első esetben ezen betegség a' nyak-
nak fájdalmas, éj jel , nedves időben, nagy falatok le-
nyelése, vagy mély belehellés alattis, mindenkor öreg-
bedő bántalmával kezdődik, melly szállékony kenőcsök, 
hólyagtapaszok által enyhül , sött ollykor tetszőleg el 
is múlik. De a' nehezségek ismét csak hamar viszatér-
nek , a' fejnek hajtása a' vállfelé fájdalmas, és valamelly 
húzódó fájdalom terjeszkedik a' gögtül a' tarkó felé 
egész a' lapcsontig. Á' tarkón semmi változást nem ta -
pasztalhatni, csak ujjal az első és második nyakgerincz-
re tett nyomás okozhat erős fájdalmat. A' nyelés, és 
légvétel nehezekké lesznek, a' szózat elreked, a' fájdal-
mak főkép a' nyakszirtban húzódnak öszve, és a' fejnek 
minden mozgása alatt szenvedhetetlenekké lesznek. -— 
A' fej végre a' baj felé álló váll felé bicczen, melly he-
lyezetben csak ugyan kénytelenitetik is a' beteg azt 
mindenkor tartani. Közönséges szenvnek tüneményei kü-
lönböző fokban vannak jelen. — Némelly rövid tetsze-
tes jobbúlás után nagyobb dühvel kerülnek visza a' bajok, 
a' beteg olly mit érez, mintha feje abronccsal volna környel-
ve. — A' fej végre az ellenkező fél felé kornyad, mel-
lyet is a' beteg nagy fájdalmai miatt mozdítatlanúl igyek-
szik tartani, fülcsengések, kábulás, szédelgés, görcsök, 
főkép a' fölső végtagokban részintes szélhüdések, a' szó-
zatnak elvesztése, az aszláznak minden tüneményei tá-
madnak, mellyekre ar halál többnyire igen sebesen kö-
vetkezik be. Csak ritkán szármoznak a' nyakon sipolyos 
nyílások. Kivül a' nyakon rendszlrint semmi betegest 
nem találunk, egyedül hogy a' beteg azon a' legcseké-
lyebb nyomást sem szenvedheti. 

223. S, 
A' bonczolás a' fejgyám és nyaktengely csonthár-

tyáját , és izszálagait romolva, a' nyakszirt bütykeinek a' 
fejgyám, a' fogképü nyújtványon való csontszuvas megrom-
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lását, a 'közel fekvő lágy részekben genyedést, az átett 
gerinczütérböl ollykor véröinlést, a' mellüregben (geny-
gyülést, vagy a' gerinczagy és agy hártyái és állományá-
nak megváltozását állítja elő. 

A' keresztcsonti gerinczizbajnál (spondylarthroca-
ce sacralis) midőn a' baj mint a' kereszt-csipporczizűlés-
nek (synchondrosis sacro-iliaca) gyuladása és fekélyedése 
lépföl, — valamelly a' keresztcsontra esett erőmüves sére-
lem, erős terhek fölemelése, terhes szülések, vagy elő-
járt csúzos fájdalmak után — a' keresztcsont mellett he ly t -
álló fájdalom támad , melly főkép fölállás közben igen 
érzékeny, — azért is a' beteg szüntelen fekszik'—avagy 
ritkán ü l , járása terhes, biczegő, fájdalmas, dereka tar-
tása kénytetet t , a' mi mégis mozgás közben valamen-
nyire enged; a' fájdalmak nem ritkán a' faron által az 
űlidegnek (nerv. ischiadicus) mentében egész a' lábig, 
avagy a' lágyékokig terjedeznek. A' kereszt'—csipporcz-
izülésre, és a' keresztcsontra tett nyomás fájdalmas, 
ollykor a' szenvedő foglalványnak hel} e dagadt. A1 szen-
vedő oldalnak végtagja gyakorta elfásul, megmered, és 
a' legnagyobb fájdalmak nélkül nem mozdulhat. -— A' 
gyuladás nem ritkán főkép terhes szülések, és nagy erő-
szakok után heves, és érzékbe szökő láz kapcsolkodik 
hozzá. Ezen állapotot én a' keresztcsont mindkét izegye-
sületeiben egyszerre tapasztaltam egy esetben terhes szü-
lés után , mellyben a' menés iszonyú terhesen esett, 
mert e' közben a' lábak mintegy hullani tetszének egy-
más után. '— Az alsó végtagoknak, és a' végbélnek bé-
nulása csak ritkán tapasztaltatík. — A' kelevények majd 
kivül a' porczizülésen, majd pedig a' végbél közelében 
támadnak. 

Az okokra éa orvoslásra — — ̂ r mondottakra 

Ugyan ezen állapotok, me ünböző izűlésekben 
leirtunk , érhetik a' más iztíléseket is , u. m. a' Jábizülést, a' kéz-
és könyökizülést , 's a' t. mellyek a' mondott mód szerint támad-
nak , és oryosoltatnak. 

229. S. 

230. 5. 

emlékezzünk. 
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V A N G E S S C H E R , Abhandlung von den Wunden ; aus dem Holland. 
v o n L Ö F F L E R . 2 t e A u s g . L e i p z i g , 1 8 0 2 . 8 . 

A . E C K E R , Beantwortung der Preisfrage : welche Ursachen können 
eine geringe , durch scharfe und stumpfe Werkzeuge verursachte 
Wunde gefährlich oder tödtlich machen. Wien , 1794. 

C. A. LOMBARD, chirurgische Klinik in Bezug auf die Wundeu . Aus 
dem Franz. Freiburg, 1800. 8. 

C. B. ZANG, Würdigung der KERN'schen Methode, Wunden zu b e -
handeln. Wien , 1 8 1 0 , 8. 

F. PAULI, commentatio physiologico-chirurgica, de vulneribus sa -
nandis. Goeting , 1825. Í . cnrn 2 Tab. 

Lásd ezeken kivül B. B e l l , S a b a t i e r , R i c h t e r , R i -
c h e r a n d , B o y e r , D e l p e c h , és S. C o o p e r közönséges 
munkáit. 

231. S. 
Az életműves részek erőmúves erőszak által okozott, 

eleintén nagyobb vagy kisebb vérzéssel járó heveny meg-
válása sebnek (vuluus) mondatik. 
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232. S. 

A' sebek azon eszközök különbsége szerint, mel-
lyek által előhozatnak, úgy a' sértett rész, valamint ön 
idomaik, irányaik, és széleik különbfélesége szerint k ü -
lönbözőleg osztatnak föl. 

233. S. 

A' sértő eszköz különbsége szerint, ha a' seb éles , 
metsző, vagy szúró eszközök által hozatik elő, metszett, 
vágott, és s zur ott seb eh; ha pedig a' sértő eszközök 
tompák, vagy mielőtt valósággal seb támadna, a' részek 
húzatnak, vonatnak, úgy zúzott - vagy roncsolt - és sza-
kasztott- vagy is tépett sebei különböztetnek meg. 

A' vágott és szúrott sebek mindenkor a' részek nagyobb vagy 
csekélyebb zuzódásával járnak, melly annál csekélyebb , mennél 
finomabb a' sebző eszköznek éle vagy hegye , és mennél inkább 
vonva történik a' vágás vagy szúrás. Innét a'vágott és szút ott s e -
b e k , ha az eszközök nem eléggé finomak, és élesek , zuzódással 
szövekednek. 

234. S. 
A' megvált rész minéműsége szerint egyszerű es 

szöveményes sebek különböztetnek meg, Az egyszerű 
sebei ollyak, mellyek az egy megválást kivévén, semmi 
más változást nem szenvedének, gyógyításokra pedig szé-
leik egyesítésén kívül egyebet nem kivannak. Szövemé-
nyes sebelnel mondatnak azok, mellyeknél a' sebzett 
részben vagy az egész testben olly más hibák vannak 
jelen , mellyek az egyszerű sebek orvoslását k ü -
lönbözőleg módosítják. A' szövemények különbfélék, 
mivel azok részről sok történetbeli környülményektől 
függnek, illyenek a roncsolódás, a' sebnek rosz alaka, 
a' vérzés, különbféle nedveknek kifolyása, vagy elöntő-
dése, állomány-vesztesség, némelly i d e g e n testeknek je-
lenléte a' sebben, mellyek is majd csak erőmüvesen hat-
nak, vagy veszélyes befolyásukat az egész életmüségre 
elárasztják (mérges sebei). Lefolyásokban a' sebekhözláz, 
ideges tünemények, mas effélék járulhatnak. 

235. S. 
A' megválás különböző iránya, és mélysége szerint 

hosszában menö, haránt, ferde, fölületes, mély, át-
ható, és lebeny es sebek különböztetnek meg. 

A' sértett rész különbsége szerint átalánosan meg-
különböztetjük ; a' bőr és sejtszövetnek, az izmoknak, 
az inaknak, az edényeknek, az idegeknek, az üregekben 
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fekvő belrészeknek, a' csontoknak; a' seb helyére nézve 
pedig a' f e j , a' n y a k , a' m e l l , az al test , a' végtagok 
'stb. sebeit. 

236. S. 

Tüneményei a' sebnek ezek: fájdalom, vérzés, a' 
sebszéleknek tátulása gyuladás, láz , és ideges bajok. 

A' fájdalom eleintén az idegek sértetésén , később 
gyuladáson alapodik , mel ly is a' megválás módja , a' 
sértett rész és egymi érzékenységének különbfélesége sze-
rint különbözik. 

A' vérzés a' sértett edények nagysága és mennyi -
sége szerint majd nagyobb majd kisebb, a' metszett se-
beknél mindenkor nagyobb , mint a' zúzottaknál. 

A' sebszélek' tátulása először is a' beható eszköz nagy-
ságáiul, de főkép a' sértett rész érméczességétül, és zsong-
ijátul függ , és annál nagyobb, mennél inkább meg volt 
feszülve a' sértett rész a' sértésnek pillanatakor, vagy 
mennél jobban izgattatik a' rész sebzés közben , vagy 
az után. 

Az eszköz, és az ez által okozott lemezitelenitett ré-
szekre ható lég ösztönére közönséges viszahatás, vértor-
l ó d á s , — g y u l a d á s származik, melly daganat, vörösség, 
a ' seb szárazsága és nagyobbodott fájdalommal jár. A'sebzés 
fokához, és a' sebzett ember és rész érzékenységéhöz képest 
erős, az említett viszahatás és az említett környülmények-
höz szabott láz , sebláz , (febris traumatica) vagyis másod-
rendbelilobláz (febris inflammatoria secundaria)hozatik elő. 
Ezen láz a' seb gyuladásával áll mindenkor egyenes arány-
ban. A' gyuladás, vagy egyedül az úgy mondott hegesztő gyu-
ladásnak fokát éri e l , és ha a' sebzett részek viszonyos érin-
tetben tar ta tnak, oszlódással és hegedéssel végződik ; vagy 
pedig a' gyuladás nagyobb lévén, avagy ha a' sebszélek Öszve 
nem illesztethetnek, genyedés, vagy"különös körnvülmé-
nyek közt fenébe mén által. A' gyuladás az alkotmány 
és más környülményekhöz képest t iszta, izgó, vagy tompa 
bélyegü lehet. A' láz természete szint ekként különböz-
hetik. 

Az ideges bajok, mellyek a' sebekhóz járulnak, követ-
kezők lehetnek, u. m. a 'seb' gyuladásával arányban nem álló 
nagy f á jda lom, nyugtalanság, álmatlanság, félrebeszéd, 
göi-csök, rángások, állgörcs (trismus) dermenet (tetanus) 
stb. Ezen tünemények okai ezek: az egész testnek vagy sér-
tet trésznek betegség magasztalta érzékenysége, az idegek, 
bőnyék , és más részek sértései, az idegek lekötése az 
edényekkel együ t t , idegen testek a' sebben, az ebbenösz-
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vetorlódott rosz geny, romlott nedves hideg lég, meghü-J 

lések, vérvesztés , egyetérzésbeli, főkép az első utakban 
tanyázó ingerek, stb. 

237. S. 

A' sebek gyógyítása kétfelekép lehetséges. 
1.) Ila a' seb egyszerű, a' részek zúzódás által nem 

szenved ének, a' sebszélek viszonyos érintetben tartathatnak, 
és ha a' gyuladás nem nő annyira, hogy genyedéssel vég-
ződjék, hanem általa fehérnyés nyirkos nedv választatik e l , 
illyenkor mondom a' sebszélek a' féhérnye által egyesül-
vén, és az edények két oldalról a' sebszélekben ellenkező 
irányban általok tovább folytatódván, ekként a' hegedés 
megtörténik, melly gyógyulásnak módja hirtelen egye-
sülésnek vagy első szándékbeli hegedésnek (reunio per 
primam intentionem) neveztetik. 

2.) De ha a' seb nem egyesitetik, akkor az első na-
pokban a' seb egész föliiletébül vöröses savós nedv izzad 
k i , melly genyes átizzadásba mén által. A' seb fölületén 
bizonyos saja sejtszövet termődik, melly a' benne tovább 
terjedő hajerek által husszemölcsökké képlődik, mellyek 
eleintén igen finomak, a' legkisebb érintetre is vérzenek, 
de lassankint merőkké lesznek, központjok felé öszvehú-
zódván, ekként a' seb körülete kisbedik. A' hússzemöl-
csök finom fölbőrrel húzódván be , rájok fehéres, fénylő, 
soha nem izzadó fedél terem, sebhelynek vagy hegjegy-
nek (Cicatrix) neveztetik. A' sebgyógyulásnak ezen módja 
a' seb' genyedés útján való gyógyulásának, vagy másod 
szándékbeli hegedésnek (retmio per secundam intentio-
nem) neveztetik. 

H u n t e r , M e c k e l , (Handbuch der pathologischen Anato-
mie. Bd. II. 2. Abth. 47. 1.) és mások három faját veszik föl az e l -
vált részek öszveforrásának. t. i. a' hirtelen egyesülést, az öszve-
hegedés és a' szemölcsödés, vagy sarjadzás útján történő öszve-
forrást. A' hirtelen egyesülési sebgyógyulásnál az érintett szerzők 
állítása szerint a' két megvált sebfolületeken vér öntődvén k i , ez 
megheged, ön létrészeire oszlik, és a' seb' fölületére tapadván, ezen 
pillanattól fogva kezd a' seb' feneke egyesölni. A' vér a' fölületen 
kiszáradván, a' seb fölületét fedező varrá változik. Az ez alatt ta-
láltató vér részeiből az új részek veszik eredetöket , a' mennyiben 
a' vörös részek fölszívatván, a' hegedékeny nyirk marad hátra, 's 
ebből pótoltatnak ki a' veszett részek. A' ^hegedékeny nedv által 
eszközlött ezen egyesülés a' véredények magasztalt tehetsége nélkül 
történik , a' mennyiben a' kötszer magával a' vérrel öntodik ki , mi, 
ha nem diszlik, azon okból, mert a' vér főkép léggel való érülése 
miatt, sem el nem hal, sem pedig legalább készségét életmüves rész-
szé lenni el nem veszti , és ha a' seb már jó ideig tartván , a' sér-
tett edények nyilásai már egészen bezáródának , akkor úgy m o n d j á k 

gyuladás köszönt be. Mostan vagy a' megválasztott edények 
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félig tár nyílásaiból, vagy a' s-ejtszövetből hegedékeny nyirk izzad 
melly raeghegedvén, benne fejlődenek ki az egyesitő edények. — 
A' hirtelen egyesülés az emlitett szerzők állítása szerint még akkor 
is megtörténik, midőn a' részek a' közikbe kiöntődött vér miatt 
közvetetlen egymással nem én'ilhetnek , a' mennyiben a' vérnek f ö -
lösleges része fölszivafcatván , a' dagadás süllyed, és az új edények, 
a' hegedékeny uyirk, és a' köröskörül fekvő részekből a' föl nem 
szívott vérbe terjeszkednek , a' vér vörös részei pedig fölszívatnak. 

4 Eleintén a' hírtelen egyesülésnél a' két sebfölületen egy egy réteg 
hegedékeny nyirk, ezek közt pedig két , ollykor ezekhöz egy középső 
járulván három vérből lett rétegek találtatnak. — M e c k e l (idéz. 
m. 64. 1.) a' csonttörés egyesülését is ekként véli véghez menni , 
a' mennyiben itten js a' kiöntődött vér tenné az egyesülés alapját, 
annak vörös része fölszivattatnék , az egyebb rész pedig kocsonyává 
lenne. M e c k e l még is azt adja ezekhez, hogy az edények is lát-
szanak az egyesítést elősegíteni, a' mennyiben, úgy mond ő, zsongjok 
elváltozván, magokból hegesztő szert izzadnak. — Ezen vélemény a' 
hirtelen egyesülés felöl a' tapasztalással meg nem egyez , melly azt 
mutatja , hogy a' seb falai közt támadt vérréteg a' seb fólíiletcinek 
hirtelen egyesülésöket gátolja , és ha bár, a' mi ollykor megtörté-
n i k , a' vérből egy vékony réteg visszamarad i s , melly által az ösz— 
veforrás nem épen gátoltatik, ezen esetben mégis az öszveforrás 
előbb nem történik , még a' vér föl nem pzívatik , és még efcle se -
beknek szélei , mcllyekben vér foglaltatik , hegedékeny nyirkból ál ló 
réteggel egyenlően be nem huzatik. A' sebszélek közt lévő vér min-
denkor csak tetszetős kötszere az egyesülésnek, melly csak rövid 
ideig tart. Ollykor a' seb szélei közé öntődött vér gyuladás közben 
kiizzadó hegedékeny nyirkból készült réteggel bevonatik ugyan, és 
ettőí némellykor csak bajosan különböztethetik meg , de az egye-
sülés ezen esetben is csak akkor történik m e g , midőn már a' vér 
a' sebből vagy kitaszítatotf. , vagy fölszívatott. — Hogy a' hegedé-
keny nyirk , midőn már a' vér vörös részei fölszivattak magasz-
talt edénytehetség nélkül az egyesítést telyesithesse, azt ugyan alig 
lehet elhinni. Azon hegedékeny nedv , melly a' sebek egyesülését 
eszközli, nem ollyan, mint a' hogy kering, hanem azon gyuladásnak 
terménye, melly lefolyásának mindenik időszakaszában az egye-
sülést bizonyos fokban követi. — Hogy a' vér maga magában az 
egyesítést nem tel lyesi lheti , ezt azon tünemények bizonyítják, m e l -
lyeket mi a' véres érömlenyeknél az üregekben, főkép az altestben 
tapasztalunk. Ugyan efféléket vethetünk a' törött csontok magasz-
talt edénytehetség nélkül való egyesülése ellen i s , mit D z o n d i 
(Lehrbuch der Chirurgie 209. <50 is megengedett. 

A' veszett részek tulajdon viszatermődése minden magasabb 
rendű állati életmüségben csak a' sejtszövet képződésében áll ; melly 
által a' csontok a' villósavas mészag letételével részenkint ismét 
helyre pótoltathatnak. Az egyebb részek öszvefüggésének megbon-
tása azonban csak sejtszövetes közállománnyal töltetik ki , melly 
m e r ő , rostos alkotást vesz ugyan magára, de a' veszett vagy 
vált résznek életmiivezetségét soha sem érheti el , Csak az ideg-
állomány viszatermődéséröl különböznek még a' vélemények, mint 
alább látandjuk. 
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238. S 

A' sebek jóslatánál következő pontokra szükség 
ügyelnünk. 

1) A' seb miíieműsége. Mennél tisztább a' részek 
megválása, annál könnyebb és hamarább heged a' seb; 
mennél roncsoltabbak a' részek, annál nagyobb a' sér-
tés , és annál hosszabb a' gyógyulás. A' szúrott sebek 
átalánosan nem veszedelmesebbek a' metszett sebeknél; 
roncsolódással, egyes képeletek részintes megválásával 
mégis gyakrabban köttetnek öszve; a' vérzést nehezebb 
megállítani, és ha a'hirtelen egyesülés meg nem történik, 
akkor a' sebnek csöves idoma a' gcnynek süppedését, 
és fulakadását okozza könnyen. A' sebben idegen testek 
lévén jelen, a' jóslat ezek' elmozdításának lehetségétül 
függ, mi által egyszersmind ha ezek veszélythozó anya-
gok valának, az általok az egész életmüségre áradandó ba-
jok is elkerültetnek. 

2) A' sebzettnek életkora, és alkotmánya. Fiatal 
egésséges egymiknél jobban gyógyulnak a' sebek mint az 
Öregeknél, senyveseknél, bujasenyv, görvélyben, süly-
ben 'stb. szenvedőknél, kiknél a' sebek hirtelen egye-
sülés által csak ritkán gyógyulnak, sőtt gyakorta feké-
Íyekké változnak, mellyek a' közönséges baj bélyegeit 
viselik. 

3) A' sértett rész jelessége, fontossága. A' seb an-
nál veszedelmesebb, mennél nemesebbek a' részek, mel-
ly eket é r , és mennél erősebb a' sértés maga ma-
gában. Megkülönböztetnek a' sebek ezen tekintetből: 
átalában halálosakra (vulnera absolute lethalia) és tör-
ténetből halálosakra (vulnera per accidens lethalia). Az 
elsőknél a' gyógyítás lehetetlen, és a' halál idejét sem 
lehet meghatározni. Az utolsóknál a' halálosság olly tör-
ténetbeli környülmények által okoztatik , mellyek a' 
sértett egymi tulajdonságaitól, rendetlen vagy hibázó 
orvosi segedelemtől, vagy a' sebekhoz kapcsolkodó be-
tegségektől függnek. A' sebeknek ezen fölosztása egye-
dül a' sebészt, nem pedig a'xtörvényszéki gyogyászt ér-
dekli. Ide tartozik, ha a' sébgyógyulás után marad-e 
hátra valamelly maradandó baj (damnum permanens), 
és millyen? 

4) A sértett rész alkotása. Az érdús kép eletek-
ben a' vérzés nevezetes. Ha valamelly tagnak edénytöi--
zsökei sértettek meg, akkor a' vér' megállítása után a' 
keringés a' második és harmadik rendbeli edények ki -
tágulásátul, és magasztalt tehetségöktül függ, mi ha nem 
történhetik, a' seb halállal végződik. Ila csak megkar-
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czoltatnak az üterek, akkor ezeknek többnyire ütdagos 
kitágulások marad hátra. Ha valamelly részek legneveze-
tesebb idegtörzsökei sértettek meg, akkor azon részt szél 
üti meg, és elszárad, legalább azt meghatározni nem 
lehet , váljon és mikor térend vissza az ideg foglalatos-
sága. Idegsértések átalánosan, főkép ha általok az idegek 
nem választatnak egészen meg, súlyos tüneményeket, 
u. m. görcsöket,-grángásokat 'stb. okoznak. A' csontok 
sebei, a' lágy részekéitől tulajdonkép nem különböznek, 
csak ha a' csonthártya igen sokat szenvedett, és genye-
dés szármozik, akkor ez tartós, és általa a' csont' alka-
tása igen elváltozhatik. A' mirigyes és elválasztó élet-
müvek sebei erősen gyógyúlnak, többnyire genyedés^tá-
mad , és a' geny az elválasztott nedvei öszvevegyül. A' 
foglalványok, főkép a' nagyobb foglalványok sebei min-
denkor igen veszedelmesek. 

5) Azon sebek, mellyek a' test üregeibe hatnak, 
gyuladás, vértorlódás, genyedés, 's eífélék, és az üregben 
levő életmű sérelmei által lesznek veszedelmesekké. 

6) A' sebek veszedelmességét végre a' betegnek élet-
beli viszonyai, az illő közéletnek jó megtartása, é3 a 
sebhöz kapcsolkodó tünemények határozzák meg. 

239. S. 
A' sebek orvoslásánál mindenek előtt a' sebet szor-

galmasan megvizsgálnunk, a' vérzést megállítanunk, és 
az idegen testeket félre takarítanunk kel l , úgy továbbad 
a' sebnek majd hirtelen egyesülés, majd genyedés és be-
hegedés által történendő öszveforrását, és a' veszedelmes 
tünemények elhárítását tellyesitenünk szükség. 

240. S. 
A' sebvizsgálás által a' sebnek idomárul, mélységé-

rü l , irányárul, és a' sebzett részek tulaj donságárul a' 
legszorosabb ösmeretet iparkodunk szerezni. A' vizsgá-
lást azonnal a' történt sebzés után mint legkedvezőbb idő-
pontban telíyesitjük, minekelőtte még gyuladás köszön-
tene be, mert máskép az bajosabb és fájdalmosabb. A' 
metszett és vágott sebeknél a' vizsgálás többnyire könyü, 
bajosabb a' szúrott és lövött sebeknél. A' sebészt vizs-
gálásában a' részek boncztudománybeli ösmerete, a' sebzés 
alatti állásnak, helyezetnek tudomása, azon iránynak 
és erőszaknak kikérdése, mellyben és mellyel az erőszak 
behatott, valamint a' sebből kifolyó anyagnak minémüsé-
ge, és az azonnal beköszöntő tünemények vezérlik. Ha, 
ezen környülményekre figyelvén, az orvos a' sebnek meg-
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tisztogatása után a' sebnek minéműségeiről nem nyer ele-
gendő ösmeretet, akkor neki a' sebet ujaival, vagy k u -
tasszal szükség kipuhatolni. A' hol csak lehet a' sebet 
ujjal megvizsgálni tanácsosabb, mert igy az érzés világo-
sabb, és a' vizsgálás kevesbé fájdalmas. A' kutaszoknak, 
mellyekkel vizsgálás czélbúl él a' sebész, ezüstből ké-
szülteknek, végökön gombosaknak, és hajlékonyaknak 
kell lenniök. Minekutána a' sebzettet azon helyezetbe 
rendeljük , mellyben a' sebzésnek pillanatakor vol t , 
a' két ujunkkal enyhén tartott kutaszt a' sebbe eresztjük. 
A' sebzéskori helyezetet nem tudván, különböző helye-
zetben kutaszunk, az eszközt különböző irányok szerint 
igen vigyázva tologatván. 

241. S. 
A' vérzés minden sebnél a' legnagyobb figyelmet ér-

demli, melly ha igen nagy volna, egyszersmind a' leg-
siedelmesebb segedelmet kivánja. A' vérző edények majd 
csak részenként sértetnek meg, majd egészen megválasz-
tatnak. A' sebzett literek ki kihagyó ívvel lükködik a' 
vér t , melly ha nem a'sejtszövetbe öml ik , világos vörös, 
tajtékzó. A' sértett vérérbiil szakadatlanul: sötét vér fo-
lyik. Az üterek vérzését a' seben fölül alkalmazott nyo-
más állítja meg; a' viszerek vérzését pedig ennek a' seb 
alá tett nyomása. — A' vérzések vagy magoktól megálla-
nak , vagy különbféle müsegedelmek által állítatnak meg. 

242. S. 
A' természet gyakran még a' nagyobb erek vérzé-

sét is megállítja, még pedig következő folyamatok által. 
Üterek lévén egészen megszakadva, a' környelő sej-

tes hüvelybe húzódnak visza, 's egyszersmind az íitér 
sebzett vége maga is öszvezsugorodik. Ezen öszvehuzódás 
nem képes a' beható vér hullámának ellentállani; a' vér 
tehát az ütér végébül a' sejtes hüvely csatornájába szökik, 
onnan pedig kiürül. Az ütér viszahuzódván, az üteret 
ön hüvelyével egyesítő sejtszövet megfeszítetik, és ezen 
hüvely belső fölületén egyenetlenné válik, a' vér ezen 
egyenetlenségek közé veszi magát, és megalszik, ez ál-
tal a hüvely nyilama (lumen) mind inkább kisbedik, 's 
végre egészen bedugiíl. A'lég odahatása, és a' vérveszés-
sel kisbedő ereje a' keringésnek a' vérhegedést elő se-
gíteni látszatnak. — Az ütér átvágásának helyétül a' leg-
közelebb ütér - mellékágig a' vér fölakad, és az ütér csa-
tornájában hegedménnyé leszen, melly az ütér nyilamát 
nem dugja egészen be, és csali a' metszett végnél függ 
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lazúl az iitérrel öszve. — Az ütér metszetéből hegedé-
keny nyirk izzad ki, melly a' külső és belső hegedmény 
közé vévén magát, tulajdonkép az ütér nyilamát erősen 
bezárja. Az ütér vége egyszersmind a' környékező részek-
kel hegedékeny nyirk által egyesül, és ez által a' vér 
rohanása ellen védelmeztetik. — Az ütér sebzett végétül 
fogva egész a' legközelebb mellékágig lassanként szála-
gos szilákká válik, mellynek nyilama egészen elenyé-
szett , a' meghegedett vér fölszivatik; a' közel fekvő sejt-
szövetbe öntődött nyirk is fölszivatván, lassanként a' ré-
szek ismét megnyerik előbbbeni sejtes tulajdonságukat. 
Ugyan ezen változások történnek a' szivtől tavúleső ütér-
végekben 

J . F . D . J O N E S , Abhandlung über den Process , den die Natur 
e inschlägt , Blutungen aus zerschnittenen und angestochenen Ar-
terien zu s t i l l en , und über den Nutzen der Unterbindung:, mit 
Schlussbemerkungen über Nachblutung. Aus einer Beihe von Ver-
suchen abgeleitet und mit 11 Kupfertafeln versehen. Aus dem 
Engl. übersetzt und mif Anmerkungen von G. S P A N G E N E E R G . 

Hanover 1813. 8. 
T H . E B E L , de natura medicatrice sicubi arteriae vulneratae et liga— 

tae fuerint. Giessae 1826. 4. 

Ez tehát a' több 's szoros vizsgálatokon épült valóságos e l ő -
adása azon folyamatoknak , mellyek szerint a' természet ön erejé-
nél fogva, a' vérfolyást megállítja. Az eddigleni irók figyelmöket 
az emlitett folyamatok köziil csak egyikre vagy másikra vetették 
eddigelé. — Úgy P e t i t 1) azt hitte, hogy az íitérseben részint kiviil 
részint belől a' hegedő vérből mintegy vérrög készül , melly az 
ütér belső föliiletével, a' seb'széleivel , és az üteret környelő részek-
kel kötődik öszve. — M o r a n d 2.) megengedte ugyan, hogy a' vér-
hegedmény a' vérzés megállításánál valamelly szerepet játszik, az 
üterek körképü öszvezsugorodásárul mégis', melly által ezeknek nyi-
lama szükal, úgy az üterek viszahúzódásárul , és ugyan ezek' hosz-
szú rostjainak innét következő megvastagodásárul sokkal többet tar-
tott a' vérzés megállításában. — Ezen véleményen valának S c h a r p , 
G o o c h , K i r k l a n d , és mások. — P o u t e a u 3.) a' vérrög 
és az edény viszahu lódásának hatalmát tagadta , és azt állította , 
hogy a' sértett ütér sejtes hártyájanak , és egyebb környékének f ö l -
dagadása a' rohanó vérnek a' legnagyobb gátot vesse. — Ugyan ezt 
hiszi J. B e l l 4.) is. 

1) Me'moires de l 'Académie r. des Sciences. An. 1731—1735. 
2) Ugyan ott. An. 1756. lap. 58. 
5) Mélanges de Chirurgie. Lyon 1760. lap. 299. 
4 ) Principles of Surgery. Vol . I. lap. 179. 

243. S. 
Az üterek részintes sérelmébül áradó vérzések, fő-

kép a' haránt sebeknél a' természet által ritkán állítatnak 
meg. Az üterek egész elszakadásai csali ritkán járnak ne-
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vezetes vérzéssel, midőn is belső föliiletök szakadozott, 
több helyen zsugorodott, és hegedett vért foglal magában. 
.— Az üterek szúrott sebeinél a' seb külső nyilásábul csak 
ritkán foly a' Arér szabadon k i , hanem az ütér és h ü -
velye közé óntődik, megheged, és az ütér nyílását be-
dugja. Ezen elzáródás gyakorta több vagy kevesb ideig 
t a r t , de ha az ütér sebe a' hegesztő gyuladás folyamata 
által el nem záródik, vagy ha az ütér csatornája elenyé-
szik , a' vér rohanásának még is enged, mel ly az ü té r -
sebből a' hüvelybe kiöntődvén, ezt egy körülirt daganat-
tá változtatja, mel ly lassanként Öregbedik, l ü k t e t , de 
mellynek lüktetése megkisebbszik sőtt elenyészik, mihelyt 
az iiteret a' seb és sziv közt elegendőleg megnyomjuk : 
(Jcorlátolt vagy 1'üvetlcezetes álütdag -— aneurysma spu-
rium circumscriptum, seu consecutivum) .— Ha a' vér a' 
külső sebnyiláson ki nem fo lyha t , hanem az egész tag 
sejtszövetébe ömlik ki, akkor ez szerfölött földagad (ter-
jedett, vagyis első sorú álütdag — aneurysma spurium 
diffiisum, s. primitivum). 

244. S. 

Az üterekuek nem épen nevezetes sértéseinél, főkép 
hosszú sebek jelen lé t tekor , a' tapasztalás azt tan i t ja , 
hogy a' seb' szélei a' hegesztő gyuladás folyamata által ösz-
veforrhatnak, és e' mellett még az ütér nyilama is fo lma-
r ad , úgy hogy bizonyos idő lefolytával vizsgálás köz-
ben az litereknek sem külső sem belső oldalán a ' seb-
helynek még csak nyoma sem látszatik. De minden ne-
vezetesebb ütér - sérelemnél csak a' hegedékeny nyirk ki-
ízzadása által záródik be az ütér nyilama. 
J O N E S a z . i d . h . 

V . W I N T E R , in v. S I E B O L D ' S Chíron. Bd. I. 366. lap. — v. W A X . T H E R 

ugyan ott. Bd. III. 83. lap. ' 
T E X T O R , im N. Chiron. B. I. H. 3. 423. lap. 
v. W I N T E R , Beschreibung der Schlagader-^Verletzung im rechtcu 

Ellenbogen Ihrer Majestät der Königin von Baieria. u . s. \v. (Aus 
dem 3ten Bande des neuen Chiron. besonders abgedruckt). S u l z -
b a c h , 1825. 

S a v i a r d Í ) , P e t i t 2 ) , F o u b e r i 3 ) , és S c a r p a 4) 
tapasztalásai mégis azt mutatják, hogy ha az iitérsebnek gyógyulása 
nyilamának megmaradásával történik, a? ütérnek sebe nincsen min-
denkor behegedve, hanem csak sikeres Ngyurmábul készíjlt , az iit-
-érrel erősen öszvefiiggő vérrög által zárathatik be. 

1) lournal des Savans. An. 1691. 
2) Mémoires de 1' Académie des sciences. An. 1735. 

v3) Mémoires de 1' Académie de Chirurgie. Tom VI. 251. 1. 
4 ) ücber die Pulsadergeschwülste. 234. lap. 

CIIF.LIUS, SEBF.SZSÉG. I . K. 10 



4 4 6 I I . OSZTÁLY. SEBEK. 

245. S. 
Azon szerek, mellyekkel a' vérzéseket megállihat-

juk , ezek: az öszvenyomds, a' lekötés, az ülérsodrás, 
az öszvehuzó gyógyszerek, és az égetés. 

246. S. 
Az üt ér Öszvenyomasa, vagy közvetett, vagy köz-

vet et len. — Közvetőleg az üteret a' sértett hely és a' 
sziv közt ujainkkal, az érnyomasszal, tulajdon nyomó 
eszközökkel, hágesós nyomadékokkal , szorosra húzott 
pólyákkal szoktuk öszvenyommi. -— A' két utolsó báná-
son kivúl az egyébb közvetett öszvenyomást csak a' se-
bészi mütételeknél, vagy másként is csak akkor szoktuk 
alkalmazni, midőn rögtön segedelem kívántatik, addig 
t. i. míg czélszereresebbet nyúj thatunk, mivel a' tagnak 
ezen öszvenyomás által okozott zsibbadását sokáig nem 
tűrheti a' beteg. 

247. S. 
Az ujakkal a' nyomás akként tellyesitetik, hogy 

egy vagy mind a' két hüvelykkel az üteret vala-
melly helyen leszorítjuk , a' föliiletesen és csonthoz 
közelfekvő üterek alkalmasak ezen lenyomási módra , p. 
o. a' fancsont vizirányos ágán, a' karütér lefolytában, 
a' kulcsalatti íitér a' vállperecz fölött az első bordán. .— 
Az ujakat más különös nyomó eszközök is kipótolhatják, 
mellyek az említett helyekre nyomattatnak , illyen az 
E h r l i c h ^) nyomóeszköze (compressorium) melly szük-
ségben vászonba takart kulccsal, vagy csizmahoroggal is 
kipótolta thatik. 
m) Chirurgische Beobachtungen. Bd. I. Taf. II. Fig. 5. 

248. S. 

Az érsajtó, érnyomasz (tourniquet, torcular, torna-
culum) a' szerint, mint az íitérre tett nyomáson kivül még 
az egész tagot is körképüleg, vagy pedig csak az ütér-
nek főtörzsókét nyomja, különböztetik meg. Az érnyo-
maszok első fajához tartoznak a' tábori, vagy peczkes 
érnyomasz — Feld - od. Knebeltourniquet (föltaláltatott 
M o r e l 1 által 1674-ben) különbféle módosításaival együtt, 
u. m. a' csavaros érnyomasz (Schraubentourniquet), azan-
goly tábori, és Assalini csatos érnyomaszának egyszei'ü 
készületei. A' M o r e 11 érnyomasza szőrrel tömött lab-
dábul (pelotte) másodfél, vagy két rőfnyi hosszaságu 
erős szalagbúl és kemény fábul készített peczekbül és olly 
börlemezböl á l l , melly mindkét oldalrúl a' szalag beöl-
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lésére bevágattal bir. — A' csavaros érnyomaszok annyiban 
egyeznek meg egymással, hogy a' labdán elmenő szalag, 
a' tagra a' lábdának épen átellenében alkalmaztatandó csa-
var segedelmével tekertetik föl. -— Azon érnyomasz, melly 
a' nélkül hogy az egész tagot körképüleg öszveszorítaná, 
egyedül csak a' főtörzsököt nyomja, P e t i t nek találmá-
nva , ki is, mivel az ő érnyomasza csatos érnyomasz egy-
szersmind, közönségesen a' csatos érnyomasz feltaláló-
jának is tartatik. — Azon csavaros érnyomasz, mellyen a' 
fölső rézlemez az alsóval három vagy négy aczél pálczá-
val azon czélbul egyesitetik, hogy a' fölső lemez tekerés 
közben helyben maradjon, legczélirányosabb. 

Az érnyomasz történetrajzát, és különféle változtatásait I. 
W E S T P H A L E N , Dissert. sistens tornaculorum criticem atque novam 

ex emendatione recentiori speciem. Jenae , 1800. 
K R O M K H O L Z , Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammtcn Ako-

iogie. Th. 1. Mit 9 iithogr. Tafeln, Prag, 1825. 4. lap. 1—120. 

249. S. 
Az érnyomasz alkalmazásánál mindenek előtt az 

ütér fekvését kell kipuhatolni, (a' fölkaron a' kétfejű kar-
izom belső szélénél; a' czombon, a' czombközelítő 03 
belső tömérdek izom közt lévő három szegletü térben, 
mindjárt a' térd fölöt t , azon mélységben, melly kívülről 
a' kétfejű czombizom ina és belőlrül a' félinas meg a' fél-
hártyás izmok inai által képeltetik). A' labda az ütér 
folyta szerint tétetik fö l , mellyre , valamint az egész 
tagra szalag alkalmaztat ik, melly is, a' M o r e l l érnyo-
maszánál', végeivel a' lemez bevágatain átbuzatván, ezen 
köttetik öszve, és aztán szoritófa segedelmével körülte-
kertetvén, galanddal erősitetik meg; — a' csavaros érnyo-
masznál ellenben az a' csat segedelmével szorítatik rá. 
Az érsajtónak, mellynek lemezei, hogy egymást érhessék, 
viszacsavartatnak, a' tagnak labdafedte ellenkező ol-
dalára kell alkalmaztatnia; hojl is a' fájdalmas nyomás 
elkerülése végett a' tagra nyomadékot, vagy egy darab 
irhát, vagy vastag papirost alkalmazunk. A'csavar körül-
forgatásakor az érsajtónak alsó leinezét a' más kézzel szük-
ség tartani, és a' labdának félre csúszását meggátolni. — 
Az ér öszvenyomásának fokát az\érsajtó alatti ütér ré-
szének megszűnő lüktetése, vagy, ha jelen van a' vérzés, 
ennek megállása határozza meg. 

A' jól kitömött labdát a' tekercses pólyának, és a' 
hágcsós nyomadéknak mindig eleibe tesszük. 

10 " 
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250. S. 

Azon esetekben, midőn érnyomasz átalánosan nem 
alkalmaztathatik, és hol a' nyomásnak az egész tag ösz-
veszoritása nélkül több ideig kell tartani, különös nyo-
mó eszközök javasoltattak: L a n g e n b e c k '") és V é r -
d i e r - tő l 2") a ' k ü l s ő csipütér számára ; M o h r e n h e i m 
3 ' ) és D a h 1-tól 4 ' ) , a' kulcsalatti ü tér részére; W e -
g e h a u s e n 5 ') és M o r e - t ó l 6 ') az alsó és fölső vég-
tagok hasznára; G r a e f e - t ő l 7 ') végre a' tenyérbeli vér-
zések ellen. 

1) Bibliothek für die Chirurgie. Bd. I. St. I. Tab. II. 
2) Mémoire sur un appareil compressif de 1' altere iliaque ex-

terne etc. Baris , 1823. 
3) Beobachtungen verschiedener chirurg. Vorfälle. Wien , 1780. 

Bd. I. Tab. I. Fig. 6. 7. 
4) P L A T N E R ' S Zusätze zu seines Vaters Chirurgie. Tab. III. Fig. 3. 
5) R U S T ' S Magazin. Bd. II. Hft. 3. Tab. I V , V. VI. 
6) B E R N S T E I N , systematische Darstellung des chirurg. Verban-

des.. Tab. X . Fig. 104. 105. 106. 
7) Im Journal für Chirurgie und Augenheilkunde. Bd. XVII . 

305. lap. 

Ide tartoznak még azon különböző nyomó eszközök is , mel -
lyek a' karhajlatban, a' sértett kariitér számára S c u l t e t , H e i -
s t e r D i o n i s , P l a t o e r , B r a m b i l l a , D e s a u l t , L e -
b e r , A y r e r , és sok másoktul, a' halantékütér részére pedig 
B e 11-től , ajánltattak. — Úgy azon vérzés e l l en , melly a' nyak 
vérereiből történik, C h a b e r t ; a' nyelv vérzése ellen L a m p e; az 
agykérütérből történő vérzés ellen F a u l q u i e r , és G r a e f c j 
a' hasfölötti ütér vérzése ellen S c h i n d l e r é s H e s s e l b a c h , 
és a' mony vérzése ellen J o a c h i m által ismét más és más nyomó 
eszközök tanácsoltattak. 

251. i 

Az egyenesen a' sértett részre alkalmaztatandó nyo-
mó bekötés vagy bizonyos nyomó eszközök alkalmazá-
sában , mint azt a' mult 5~han előadók, vagy pedig az 
egész tagot környelö bekötés föltételében áll. A' nyomó 
eszközök alkalmazása sok bajjal jár, mivel a' fájdalom és 
gyuladás miatt nem soká tiirethetnek, a' vérnek az egész 
végtagra való béfolyása gátoltathatik, vagy az ütérnek 
tökélyes lelapitása, ha csak nem igen fölületesen, és 
nem azonnal valamelly csont fölött fekszik, el nem éret-
hetik. — Ezen okokból a' nyomó bekötést akarván al-
kalmazni , főkép a' könyökhajlás sérelmeinél a' tagnak 
bebonyolitása a' nyomó eszközök alkalmazásánál czél-
irányosabb. — Minekutána a' sértett rész és sziv között 
az ütérre tett nyomó eszközök által a' vérzés meggá-
tol ta tot t , a' sértett részt megtisztít juk, enyhe nyomás 
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által a' talán jelenlévő vérömlenyt elhárítjuk, a' seb-
széleket viszonyos érintetbe hozzuk, azokat .az egész tag 
körül vezetett ragtapasszal egyesítjük, avagy kis nyo-
madékot tévén a' sebre, az izülés körül elég hosszú nyu-
ladékkal nyolczszoros körfordulatot tévén, és az ütér' 
lefolyta szerint hágcsós nyomadékot alkalmazván, az 
egész tag beburkolásával végezzük munkánkat. A' bekö-
tésnek a' seben mind addig nyugalmasan kell maradni , 
mig föl nem lengül, midőn is az azonkép ismételtetik 
mint első izben. A' seb mintegy 6 nap alatt csak ha-
marjában bezáródhatik, midőn aztán a' sejtszövetnek föl-
lazúlásábul többnyire valamelly kemény daganat és töb-
bé vagy kevesebbé nevezetes vérömleny vétetik észre, 
mellyek folytatott enyhébb bekötés alatt hamarább vagy 
később elenyésznek. — H o g y ezen gyógybánás mel le t t , 
melly csak az üterek hosszas (szúrott) sértéseinél talál-
hat helyet , a' gyógyulás az ütér nyilamának megmara-
dásával mehet végbe, és talán hogy rendszerint végbe is 
men , főkép a' W i n t e r ^) észrevételei után állítjuk. 
") Az id. h. — W i n t e r ezen bekötésre négyrétű vászonból 

álló 2. hüvelyk szélességű , 's lepedőnyi hosszaságú nyu-
ladékokat , és erre még a' körpólyával teendő bebonyolitást t a -
nácsolja, azért , hogy ekként a' bekötés szorosabban oda fekszik, 
és nem óljy könnyen tágul, mint a' T h e d e n által ajánlott 
közöjiséges beburkolás. 

252. S. 
A' közvetetten Öszvenyomds abban ál l , hogy öszve-

göngyölgetett tépetet, vagy csertapló darabokot, mellyek 
öszvehúzó szerekkel hintettek, vagy áztattak meg, r a -
kunk a' vérző ér nyílására, az említett szereket illendő 
bekötés által jól oda szorítván a' sebhoz. A' vérállítás-
nak ezen módja kevesbé bizonyros, és a' seb' orvoslására 
nézve igen káros, azért is csak olly esetekre korlátol juk, . 
hol a' vérző érnek lekötése lehetetlen, p. o. ha a' vér 
a' sebnek egész fölületébül fakadoz, az agykér-ütér vér-
zésénél , hatalmos vérfolyásoknál az orrból , a' lcó'met-
szés műtétele után 'stb. Legbizonyosabban megállítja 
ezen nyomás a' vérzést o t t , hol áz ütér általa valamelly 
csonthoz nyomalhaük. 

253. S. 
A' vérző üterek lekötése, vagy leöltése (Ligatura) a' 

legegyszerűbb, a' legbizonyosabb és a' legtöbb esetek-
ben alkalmazható neme a' vérmegáliitásnak. A' lekötés 
foganata abban ál l , hogy a' vérnek folyamát meggá-
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tol ja , és ingere által gyuladást , hegedékeny nyirknak 
kiizzadását, és az ütér hártyáinak öszvenöyését viszi vég-
höz. Ugyan ez az eset mind akkor, midőn az ütér hártyái 
a' lekötés által csak kölcsönös érintethen tartatnak, mind 
akkor , midőn a' lekötés szoros öszvehurkolása, vagy cse-
kély átmérüje által a' belső és középső hártya megsza-
kad , és csak a' külső marad még meg szakadatlandl. 

J o n e s ön tapasztalásaira támaszkodván, azt állítja, hogy az 
üterek belső és középső hártyáinak átmetszése szükségkép megkíván-
tatik azért , hogy a' gyuladásnak azon foka okoztassék , melly e le -
gendő legyen a' kölcsönös érintetben tartott üterek hártyáinak 
öszvenövését eszközölni ; továbbad , hogy maga az üterek lekötésé-
nél tett átmetszése a" középső és belső hártyának lefolyásában elég 
legyen az edények öszvenövését véghöz vinni , ha bár a' lekötés 
azonnal félre mozditatik is. — Hogy az üterek belső és középső hár-
tyáinak ezen átmetszése az üterek öszvehegedésére nem szükséges, 
azt azon tapasztalások bizonyítják , mellyek szerint az üterek ál lan-
dó nyomás, vagy széles lekötés által a' középső és belső hártyának 
megszakadása nélkül is öszvenőtek. C h r a m p t o n 1) és S c a r p a 
2) tett tapogatásaik után megmutatták , hogy az üterek belső hár-
tyái, mellyek a' savós hártyák seregéhöz tartoznak, a' nélkül, hogy 
szakadásra szükségök vo lna , hegesztő gyuladásra, és sikeres nyirk 
kiöntésére magoktól is igen hajlandók, azért is az állandó nyo-
más az üterek öszveforradását tellyesíteni elég. 

1) An Account of a new inethod of operating for the Cure of ex-
ternal Anevrism with some observations and Experiments i l lus-
trative of the effects of the different methods of procuring the 
obliteralion of arteries. Iu Medico-chirurg. Transact. Vol. VII. 
341. lap. 

2) Abhandlung über die Unterbindung der bedeutenderen Schlag-
adern der Gliedmassen, mit einem Anhange zu dem Werke über 
die Schlagadergeschwulst. Aus dem Italienischen übersetzt von 
F . PARROT . B e r l i n , 1 8 2 1 . 8 . 

254. S. 
A' lekötésnek ezen különbféle foganatán épül ezen 

műtétei alkalmazatainak különbsége is , melly eket a' se-
bészek hordanak föl. Azok kik az üterek belső hár-
tyáinak átmetszését szükségesnek találják , hengeres és 
nem igen vastag, elég erős fonalat használnak, mellyek 
az üteret olly szorosan áthurkolják, hogy csak külső hár-
tyája marad választatlan. Mások, kik az ellenkező vé-
leményen vannak, széles lekötések által (az üterek lekö-
tésénél az üterek lefolyásaikban még f a - vagy vászonból 
készült hengercsék segedelmével is) igyekesznek az üte-
ret lelapositani, és falait viszonyos érintetbe hozni, a' fo-
nalaltat csak olly szorosra hurkolván, a' mint a' vér' 
állítására szükségesnek találtatik. Ezek az üterek belső 
hártyái megválasztásának azt vetik ellenére, hogy az 
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literek hártyáinak lekötő fonallal eszközlött megválasz-
tása inkább a' szakajtott és zúzott, mint a' metszett se-
bekhöz legyen hasonló , következőleg hogy inkább a' 
genyedésre legyen hajlandó; továbbad, hogy a' lekötő 
fonal nem az ütérnek két megválasztott hártyáit , hanem 
csak az ütér külső ránczba szedődott falait hozza érintet-
be , és genyedés által utóvérzés annál könnyebben szár-
mazhatik, mivel az ütér külső hártyája a' vér berohaná-
sának csak kévéssé állhat ellen. 

255. S. 
Ezen egyszerű hengeres, az üterek'belső hártyáit át-

metsző lekötés ellen tett ellenvetésekre nem tekintvén, 
a' tapasztalás azt mégis pártfogolja, mivel az általa oko-
zott gyuladás az üterek nyilamának elenyészését annál 
bizonvosabban eszközli, és az utóvérzés annál bizonyo-
sabban elmellőztetik, mennél bizonyosabb, hogy az edény 
már akkor valósággal bezáródott, midőn az ütér külső 
hártyájának fekélyedése által a' lekötött rész leválik , 
miről az iitdagok gyógybánásárul lévén szó, többet mon-
dandunk. 

256. S. 
Az üterek lekötésénél, a' mennyire csak lehet, arra 

kell vigyáznunk, hogy a' környelö részekből némellyek 
alája ne kapassanak, de az ütér mégis ne igen legyen azok-
túl lepusztítva. A' sértett edényt nyílásánál csipesz se-
gedelmével , ennek szárait az edény két oldalára alkal-
mazván, gyöngéden fogjuk meg, és az eret enyhén kife-
lé húzzuk. A' segéd egy gömbölyű, nem épen vastag, 
és mégis eléggé erős viaszos selyem fonalat alkalmaz-
ván köröskörül az érre , ezen egyes hurkot vet , és a' 
közben mig a' fonalnak két végét két kezével megfogván, 
a' hurkot valamennyire öszveszoritja, két mutatóival 
ugyan azt az ütérre to l ja , azt eléggé erősen rászoritja, és 
aztán egy második hurkot vet reá. 

A' sértett edénynek megfogására a" közönséges csipesz való-
ban a' legjobb eszköz, és a' csipeszre alkalmazott horgot meg min-
den más mesterkéléseket szükségtelenné tesz>Tla az edény leköté-
sét a' sebésznek egyedül kellene véghöz vinni , akkor a' tolókával 
készített csipesz volna a' Jegczéli lányosabb eszköz.— A' régibb szé-
les ütérfogón kivül legyenek itt említve: a' B r o m f i e l d horga, 
Z a n g és B e l l C. változtatásaival; — A s s a 1 i.n i-nak horog-
csipesze ; — B r ü n n i n g h a u s e n-nek B u s t-nak csipesze ; — a' 
B l o e m e r és A s s a 1 i n i-tól ajánlott a' hurok előtolására szo l -
gáló mozgékony mellék szárakkal fölkészített csipesz ; — a' W e i n 
h o l d a k csipesze; - a ' W e i r kettős akasza; — a' J a c o b s o n hu-
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rok vivője a' hurok föltételére, és öszveszoritására. — Lásd : E. G. F. 
H o l t z e ; de arteriarum ligatura. C. Tab. XI . Berol. 1827. 4. C o-
l o m b a t's Pincette (Revue médicale Decemb. 1829. 407. lap. Pl. 
—) G r a e f e Beschreibung zweier neuen Instrumente zur Unter-
bindung tiefliegender Gefässe ; Journal. Bd. XII. 651. lap. 

A N G E L S T E I N ' S , Compressiv - Pincetten , Behufs vorläufiger Blutstil-
lung; im Journal von v. G r a e f e und v. W A L T H E R . Bd. X V I L . 
l 6 l . lap. 

257. 5. 

Ha az ütér nyilasa olly igen viszahuzódott, hogy 
megkapni nem lehet , akkor legtanácsosabb azt gondos 
bemetszések által a' szomszéd részektől kibontani, 's az-
tán megkülönözve lekötni. Az ütér köröltése (Umste-
chen) nem olly czélszeres; ez pedig abban á l l , hogy egy 
közönséges fércztü, mellybe lekötő fonal van húzva, az 
edény körül , ké to lda l t , a' környelő részekben félkör-
képre öltögettetik, 's ez u tán , a' belehúzott fonal az 
ekkép körülöltött részekre eléggé szorosan ráhurkoltatik. 
Csak altkor szükség a' köröltés, midőn az ütér a' szom-
széd részekhöz olly erősen oda van nőve, hogy meg-
kapni épen lehetetlen. — Ha valamelly fontosabb sértett 
ütér a' sebben a' többi részektől meg nem választatha-
tik, akkor legczéiirányosabb azt a' sértés helye és a' szív 
közt letakarítani, 's aztán lekötni. 

A' nagyobb ütereknél, mellyeknek ágazatai számtalan öszve-
nyilassal közösködnek, legyenek bár részenként, vagy mindannyian 
megválva, két lekötés szükséges, egyik a' sértett hely fö lött , másik 
az a la t t , még pedig azért, hogy az utóvérzés elmellőztessék, melly 
az ütér alsó végéből a' vér visza böfögése által történhetik. — Ezen 
okból nevezetesebb üterek nagyobb ágazatainak sértéseiből, ha bár 
ezek a' sértett hely fölött leöltetnek is, a' most hirtelen helyre ál ló 
mellék keringés által utóvérzés szánnazhatik. 

258. S. 

A' végét mindenik lekötésnek a'hurokhoz közel le -
metszvén, a' viszamaradott részt a' legrövidebb úton a ' 
seb' szélei, vagy szegletei felé intézzük. — Ekként bán-
ván a' dologgal, olly tüneményeket soha sem tapaszta-
lunk mellyeket valóban a' lekötésnek tulaj donithatunk. 
A' lekötő fonalak 14. 16. nap alatt még a' nagyobb lite-
reknél is magoktól leválnak, a' mi a' kisebbeknél kevesebb 
napok alatt megtörténik. Tovább maradván fönt, a' kör-
nyelő husszemölcsök által viszatartatnak, midőn is is-
mételt húzás, és csavarás által húzatnak ki. 
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A' fonal két végének elmetszését közel a' hurokhoz , mellyet 
főkép L a w r e n c e 1) H e n n e n 2) D e l p e c h 3) W a l t h e r 4) 
és mások , hogyim általa a' hirtelen egyesülés kevesbé gátoltatnék , 
mivel általa a' viszamaradó hurkok vagy sejtes tokba záródnának , 
vagy fölolvadván , ismét fölszivatnanak , ajánlanak , részemről annál 
kevesbé tartom érdemesnek az ajánlásra, mennél több tapasztalá-
saim tanitják azt, hogy a'lekötés viszamaradó fonal-hurokjai a' seb-
nek új fölfakadását, genyedést, sipolyos meneteket, 's más efféléket 
okozhatnak ; ellenben, ha a' fölebb emlitett mód szerint történik az 
edények lekötése, hogy ekként a' viszamaradó egyes vékony fona-
lak által soha legkisebb baj sem szármozik, azt ismét számos t a -
pasztalásaim után bizonyíthatom. — Hogy a' viszamaradó hurkok 
könnyebb fölolvadását, és fölszivatását reménylhetnék némellyek 
a' lekötést lágyított bélhúrral , vagy olly különös állománnyal taná-
csolták tel lyesitetni , mellyet az angolok Silkwurmgut-nak nevez-
nek , de mások az irhával 6) való lekötést is ajánlották. — Pró-
batételek az litereket finom érczsodronnyal lekötni 7) . 

1) Medico-cliirurgical Transactions. Vol . VI. 156. lap. 
2) Bemerkungen über einige wichtige Gegenstände aus der F e l d -

wundarznei. Halle. 1820. 180. lap. 
3) Mémoíre sur la complication des plaies et des ulceres connues 

sous le nom de pourriture d' hopital. Paris, 1815.) 29. lap. és 
Chirurgie clinique de Montpellier. Tom. I. Paris et Montpellier 
1S34. 4. Observations et reflexions sur la ligature des principales 
älteres 85. lap. 

4) FRAENKEL, (Praes WALTIIER) Dissert. de laqueis arteriarum d e -
ligationi inservientibus prope ad nodum revinctum resecandis. 
Bonuae 1824. 

D I E F F E N B A C I I , iibc.- das Abschneiden der Unterbindungsfäden nahe 
am Knoten; in R U S T ' S Magazin. Bd. X X I V . St. I. 17. lap. 

5 ) G U T I I R I E , über Schusswunden. Uebersetzt von S F A N G E N B E R G . 

Berlin 1821. 109. lap. 
G R O S S , in London medical repository. Vol. VII. 363 lap. 
6) J . H. G. JAMESON, Bemerkungen über die traumatische Hämorr-

hagie; in Medical Recorder for Medicine and Surgery. Vol. XI . 
Jan. 1827. 

7) L E V R E T , in Froriep's Notizen 1829 Septbr. Nro 546 . -—Ame-
rican Journal of medical Sciences. 1829. May. 

Besondere Vorrichtung, zur Entfernung lange liegenbleibender L i -
gatur en s. A. LAU : über die Lösung zu lange liegenbleibender 
oder eingeheilter Gefa~ T ' ' in R U S T ' S Magazin. Bd. X X I V . 

Az ütérsodrcís ^iorsio arteriarum), melly már G a -
l e n tói ') bizonyosan említetik, az újabb időben A m u s -
s a t 2) és T h i e r r y 3) által mint az ütérbeli vérzések 
megállítására bizonyos szer, hozatott fö l , és állatokon 
tett próbatételek által bizonyitatott b e . — L i b e r 4) ezen 
próbákat Németországban ismételte 5 — és V e l p e a u volt 

s t . 1. 
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az első, kí azt emberen is eszközlötte ; — A m ft 3 s a t , 
F r i c k e , D í e f f e n b a c h 5) és mások ezen vérálltató 
móddal számos kísérleteket tettek. 
1) G a l e n (Method. med. Lib. Y. Cap. III. 518. lap. edit. Kiihn) 

azt mondja e' tekintetből „Praeterea venanesit aut artéria ; post 
haec injecto unco attollat , et modice intorqueat." 

2) Archives générales de Médeeine. T. X X . Aout. 1829. 606. 1. 
3) De la torsion des Artéres. Paris , 1829. 
4) H E C K E R ' S Annalen. Februar, 1830. Bd. X V . 185—196. lap. 
5 ) S C H R Ä D E R , Diss. de torsioné arteriarum. Berol. 1 8 3 0 . 8 . 

V E L P E A U , Mémoire snr la cessation spontanée des hemorrhagies 
traumatiques et les moyens , qu i , dans quelques eas , pourraient 
servir des succedanés ä la ligature des artéres: in Gazette médi-
cale. T. I. Nro 48 Nov. 1850. 

260. S. 
Azon,változások, mellyeket az ütér-sodrás előhoz, 

kővetkezők 1) az üterek belső és középső hártyái az edény 
nyílása fölött néhány vonalnyira körképüleg választat-
nak meg, vagy szakasztatnak el; így egymáshoz közeled-
ve a' sejtes hártyátul elválva és a' csatornába viszahuzód-
va bizonyos vak tömlőt , vagy billentyűt képelnek, melly 
a' belsőnek neveztethetik. — 2) Az említett sejtes hártyá-
bul képül a' (barát-kápához hasonló) külső bil lentyű, 
melly az ütér nyílását tökéletesen bezárja. — 3) Minden 
esetben vérhegedmény képül , melly az ütér üregét tölti 
ki. — 4) A' szétszakadt belső és középső ütér hártyában 
gyuladás támad, és sükeres anyag izzadván k i , ez által 
az ütér nyílása bezáródik, vagy pedig az ütér érekező fa-
lai egymással öszvehegednek. — 5) Az említett üterekben 
genyedés, és fekélyedés támadhatnak ugyan, de eddig 
nem tapasztaltattak, és a' mütétellel semmikép sincse-
nek öszveköttetésben. — 6) Az ütér csatornája a' legkÖ-
zelsőbb mellékágig öszvenő, és áthatatlan szálaggá le-
szen. '—Ezen ütér sodr ás okozta változásokat azokkal mel-
lyek a' lekötés után tapasztaltatnak , öszvehasonlitván 
tökéletes megegyezést találunk. -— Ha a' sodrás elegendő-
leg nem eszközöltetett, az ismét kibontakozik, és utó-
vérzésnek nyújthat alkalmat.—A' sodrott csomó az ütér 
saját öszvehuzódása, és a' sodrás által okozott ütér meg-
rovidedése által a' lágy részek közé viszahuzódik, mi 
által az, a' vérnek rohanása ellen valamelly ellenálló erőt 
nyer , ámbár az minden érütés alatt kifelé tolong. 

261. 5. 

Az ütér sodrásnál a' mübánás különbözöleg ada-
tott elő. 
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A m u s s a t szerint az üteret vastagságához képest, 
különböző szélességű záros készülettel ellátott csipesszel 
megfogván, az a' sebfölületnél 5. vagy 6. vonalnyira kilebb 
húzatik, és egy más kerekített és érdes szárú csipesszel, 
vagy pedig kis késsel a' kornyelö részektől elválasztatván, 
megkülönöztetik. Azon helyen, hol az ütér még a' lágy 
részekkel érül , vagy ezen második csipesszel, vagy pe-
dig a' balkéz ujaival megcsipetetvén, feszítve tartatik. A' 
megfogott ütér ezennel tengelye körül mind addig for-
gattatik, mig az ütérnek megfogott darabja le nem sza-
kad , midőn aztán a' vérzés is bizonyosan megáll. — A 
megcsípett helyen alól az ütér csatornájában vérnek ma-
radni tilos. — Ha talán hamarjában csipeszt nem lehetne 
kapni, a' sürgetős esetekben (mint már Galen javaslá) az 
ütér t ű , vagy szeggel szúrassék á t , és ennek segedelmé-
vel tekergettessék körül. 

T h i e r r y azt kívánja, hogy az ütér akármelly 
széles és záros csipesszel fogassék meg, de ne húzassék 
k i , és ne feszitessék meg, a ' kisebb ütér ezennel 4. a' 
nagyobb 6. a' legnagyobb 10. tekeréssel szoritassék ösz-
ve , a' nélkül hogy a' tekergetést egész az ütér elszaka-
dásaig folytatni kellene. 

1 - r i c k e szerint az ütér 4—6 vonalnyira hiizassék ki, 
de ne feszitessék meg, mivel a' tekerések azon helyen fö-
lül nem terjednek, hol az ütér a' többi részekkel még 
öszvefügg. A' megfogott ütér egy másik csipész segedel-
mével a' környelő részektől választassék el. F r i c k e az 
ütér megfogására olly egyszerű csipeszt használ, mel ly-
nek finom fogai egymásba nem kapnak, hanem egymás-
hoz simüluak, és mellynek egyik szára hegyén pöczök 
lévén, öszveszoritás közben a' másik szár hegyén nekie 
megfelelő likba i l l ik, hogy ekként a' szárak oldalvásti 
elhibbanása meggátoltassák. A' csipesz forgatása alatt a' 
bal kéz ujai alkalmaztatnak a' csipesz száraira, hogy azok 
mintegy gyürőkben forogjanak. A' tekergetések egész az 
ütér megkapott részénekTelszakadásaig folytassanak, mi-
hez közönségesen 8 vagy 9 tekerés szükség. Ekkor, mint 
a' szerző állítja bizonyosak lehetünk, hogy a' külső bil-
lentyű megkészült légyen, nem lígy mint T h i e r r y-nek 
műbánása alat t , hol a' tekeréseknek száma meghatároz-
tatik. — A' kisebb ütereknél ezek átmérüinek arányá-
hoz képest vagy bizonyos számú tekerések tétessenek, 
vagy pedig ezek egész az ütér elszakadásaig folytas-
sanak. 

D i e f f e n b a c h R u s t-nak valamivel szélesebb csipeszét hasz-
nálja. — K I u g e különös készületet ajánlott , melly által az 
ütérnek ön tengelye körül való forgatása bizonyos a' csipeszre a l -
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kalmazott pergetoll segedelmével eszközöltetik. — L. 11 u s t 's Hand-
buch der Chirurgie. Bd. II. 291. 1. 

262. S. 
A' tapasztalás eddigelé bemutatta, hogy az ütérsod— 

rás által még a' nevezetesebb edényekből történő vérzé-
sek is bizonyosan megállítattak. — Azon hasznok,. mely-
lyek az ütérsodrást az üterek lekötésével öszvehasonlit-
ván, amannak tulaj donitatnak ez előtt , következők: -— 
hogy az ütérsodrásnál, mivel itt a' sebben semmi idegen 
test nem marad v a" hirtelen egyesülés bizonyosabban m e g -
történik, mint a' lekötésnél, mert a' viszamaradó fona-
lak , ha bár lemetszessenek is, vagy a' seb szélein kifelé 
vezettessenek is , mégis mini idegen testek mindenkor 
viszatartják az egyesülést;-—és továbbad hogy a' hirtelen, 
támadt szerentsétlen esetekben a' sebész egyedül is képes 
az ütérsodrást véghöz vinni minden segéd nélkül. -—Ezen 
körülmények azonban nekem arra nem eléggé határzók-
nak tetszenek azon állítás megalapítására, hogy az ü t é r -
sodrás átalánosan jobb, 's czélirányosabb legyen az ü t -
érlekötésnél. — A' hirtelen egyesítés tekintetéből már 
D i e f f e n b a c h '") támasztotta azon gyanút, váljon az 
ütér említett csomóját tulajdonkép nem szinte idegentest 
gyanánt kelljen e' tekinteni az első szándékbeli egyesítés 
utján orvoslandó sebeknél? — váljon az legközelsőbb kör-
nyeletében nem okozhat-e genyedést, h a b á r , mint a ' t a -
pasztalás mutatja, a' szomszéd részekkel öszvenő is? — és 
váljon nem a' sebnek hirtelen egyesítése áltaL esik-e ge-
nyedésbe a' megszakadt, és megtekert törzsök, és nem 
ezután szármozuak-e a' vérfolyások? — A' mi az ütérsod-
rást illeti az általam szerzett tapasztalások a' tiszta és a' 
sebes egyesítésre alkalmas sebeknél, nevezetesen az ar-
czéinál, mellyek ezen esetben leginkább szogálhatnak 
zsinórmértékül, a' süker nem látszik az említett műtéteit 
pártolni, a' mennyiben utána többször származott genye-
dés, mint az edények lekötése után. — Az iitérnek 6'—8 
vonalnyira tett kihúzása a' nagyobb ütereknél az edények 
Öszveforrását ön hüvelyével egész a' legközelsőbb mellék-
ágig korlátolhatja, és káros következeteket szülhet. — 
Kisebb ütereknél ezen esettől tartani nem lehet.—Az ü t -
érsodrásnál az ütér hártyáinak feszítése, zúzatása á l ta l , 
a' hártyák darabokra szakadoznak, mellyek elhalnak és 
genyednek. — Egy olly ütéren, melly valamelly nagy 
mellékág szomszédságában sértetik meg, a' sodrás min-
denkor bizonytalan, mivel itt az ütér csomója által a' 
vérhegedmény képlődésre szükséges tér kisebbedik. 2 ') A 
második haszon, hogy az ütér sodrás segéd nélkül eszkö-
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zöltethetik, mindenkor igen nevezetes marad, de itt is 
meg kell gondolnunk, hogy a' záros csipesszel a' lekötés 
rendszerint hasonlókép segéd és^minden nagyohb nehez-
ség nélkül eszközöltethetik. — Es arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy bár melly ügyességgel bírjunk is, mégis 
a' tömött sürü képeletek közt haladó litereket igen nehez 
meg fogni, kihúzni, és a' környelő részektől megkülö-
nözni, úgy a' mélyen fekvő üterek megfogásai igen ter-
hes lévén, rendszerint könnyebben és biztosabban eszkö-
zöltethetik rajtok a' lekötés mint a' sodrás. A' fájdalom 
ámbátor mind a' lekötésnél mind a' sodrásnál rendszerint 
egy , azon esetekben azonban, hol az ütérnek megkülö-
nözése és kihúzása terhes, ott az az ütérsodrásnál min-
denkor nagyobb lehet. 

1 . ) R U S T a z i d . h . 2 8 7 . l a p . 
2.) P. J. MANEC, Traité théorctifjue et pvatique de la ligature 

des Artéres. Paris 1832. 30. 1. 

263. S1. 

Az íitérsodrás hasznos és káros oldalait látván , ré-
szemről azt csak azon esetekre kívánnám szorítani, hol 
igen nevezetes kívánat az, hogy a' sebben semmiféle ide-
gen test ne maradjon hátra, mint p. o. a' cseplez-és fodor-
ütereknél stb. A' gyuladt , megcsontosodott vagy akármi 
máskép elfajult ütérhártyáknál a' sodrásnak olly kévéssé 
leszen sülteres foganata, mint a' lekötésnek, ámbár K ö h -
l e r azt állítja, hogy még a' csontosodott litereket is jó 
foganattal lehessen lesodrani. -—Az íitérsodrás különbféle 
mübánásai közt a' F r i c k e - t ő l ajánlott érdemli meg az 
elsőséget. 

261. S. 
Az vsznehuzó, zsugorító szerek, mellyekkel a' vért 

megállítani törekedünk, az ütérvégeknek sebesebb öszve-
huzodását, vagy talán a ' vér hirtelenebb hegedését esz-
közlik. Ide tartoznak a' hideg víz, az égett bor , Théden-
nek lő vize, a' timsó, a' kék gálicz stb. Mennél hidegeb-
ben alkalmaztatnak ezen szerek, annál foganatosabb ere-
jűek. Az öszvehúzó szerek porképben is alkalmaztatnak, 
midőn egyszersmind erőmüvesen is segítik az erek nyí-
lásait betömni 5 illyenek a' kínomézga, az arabmézga , a' 
vonógyanta, stb. Ezeknek foganata, mivel többnyire nyo-
más által kell alkalmaztatniok, a' sebek gyógyításában 
mindenkor káros, mert a' gyuladást öregbítik, a' hirte-
len egyesülést gátolják, és az utóvérzéstül a' beteget soha 
meg nem mentik. Azért is alkalmazatok csak a' kisebb 
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erek, a' takonyhártyák vérzései, és térimbeles vérfolyá-
sok ellen javasoltatik. Azon próbatételek, mellyeket 
G r a e f e a ' Binelli vizével embereken és állatokon tett , 
különös figyelmet érdemelnek; mellyekből az tetszik lei, 
hogy ha ezen vizbe mártott téppohok ő<—10. perczigmér-
téldetesen a1 sebfólülethöz nyomattak, a' kisebb és na-
gyobb edényekből (a' czombnak csonkításánál magábul a' 
czoinbütérből, egy lónál a' fejérből) történö vérzések min-
den legkisebb másféle segedelem, minden legkisebb a' 
sebben okozott fájdalom, a' sebfölületnek homályosabb 
színre való változása, varnak képlődése, minden helybeli, 
és közönséges kellemetlen mellék foganat nélkül sebesen és 
állandólag megállítathatnak.—Azon edények megvizsgálása, 
mellyekből a' vér ezen módszerint megállítatott, azt mutatta, 
hogy az edény nyilása olly vérhegedékkel záródott légyen 
be , melly az edény csatornájában fölfelé nevezetes hossza-
ságnyira terjedett. Az ezen vizzel eddig tett vegyfiirkésze-
tek egy kevés kozmás anyagot (empyreuma) kivévén, sem-
miféle más hathatós állományt nem találtak benne , neveze-
tesen semmiféle lúgany, sav, só, ércznemű valóságot. 

Journal für Chirurgie und Augenheilkunde. Bd. XVIII. 2. 
l a p . — B d . XVII . 650. lap. 

265. S. 
Az égetés (Cauterisatio) vagy is az izzó vasnak a' sér-

tett edény nyílására tett alkalmazása égett varat okozván, 
zárja be az érnyilást; az edény üregében t. i. vérhegedmény 
támad, és a' gyuladás által sikeres kiizzadás, melly által 
az üterek hártyái egymás közt öszvenőnek. Mivel az égett 
var korán leválhatik, és a' vérzés ismét viszatérhet, mivel 
az izzó vas alkalmazása után mindenkor nagyobb genyedés 
szármozik, azért is az égetés csak olly esetekre határozta-
t ik , mellyekben a' vér több apró edényekből fo ly , mel-
lyeket sem le nem lehet kötni; sem az öszvehúzó szerek 
és a' nyomás nem elegendők, p. o. az erős vérzésnél a' 
szájbeli műtételek után. Az egy ebb étető szerek, mellye-
ket ez előtt a' vér megállítására alkalmaztak, egészen meg-
vetést érdemelnek. 

266. S. 
A' vérzés megállítatván, a' sebésznek leginkább arra kell 

figyelni, hogy annak viszatérését (az utóvérzést) megaka-
dályozza. A' beteg nyugalomban marad jon, a' fontosabb ese-
tekben az értelmes, józan segéd őtet oda ne hagyja, főkép mi-
kor a' sebláz a' derekán van. Utóvérzés támadván, ez vagy 
olly edényekből ered, mellyek előbb nem valának leköt-
ve , vagy pedig olly lekötöttekből szármozik, mellyeknek 
lekötése lecsusszant, vagy pedigazegész sebfölületvérzik , 
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a' nélkül hogy egyes ereket különböztetni lehetne. Minden 
dz utóvérzés fokátul függ, váljon az érsajtónak föltétele, 
a ' seb megnyomintása, hideg vizzel teendő borongatás, 
vagy a' bekötés feloldása, és az edény lekötése által kel-
lessen-e azt megállítani. A'nagy lobláz alat ta ' vérzés hatal-
mosabb érmetszés után nem ritkán megáll, a' sebre egyszers-
mind hideg borongatásokat alkalmozvan. A' seb későbbi 
lefolyása alatt támadó vérzések vagy a' lekötések kora föl-
oldása, az üterek fekélyedése — vagy az edények fontosabb 
gyöngesége, és a' vérnek az oldódzásra való hajlandósága 
által okoztatnak. -— Az első esetben a' sebnek többé vagy 
kevesbé előre lépett gyógyulásátul, az edény nagysága é3 
helyezetétöl függ az, váljon az üteret a' sebben lekötni 
kel l jen-e, vagy nyomást, és öszvehúzó szereket legyen ta-
nácsos alkalmazni, a'vagy az ütér fő ágának a' sértés fö-
lött való lekötése jelentessék? — A' második esetben he ly-
belikép öszvehúzó szerek, nyomás, maga az izzó vasnak, 
alkalmazása, vagy az ütér törzsökének lekötése a' seb fö-
lö t t , és a' közönséges állapotnak megfelelő erőtadó gyógy-
bánás savakkal vegyitve teszik az üdvös segedelmet. 

Lásd : Chelius in Heidelberger clinischen Annalen. III. K> 
337. lap. 

Utóvérzések könnyen támadnak, akkor, ha a' lekötés va la-
melly nyomosabb mellék ághoz közel tétetik; úgy az üterek falainak 
beteges megváltozásakor, midőn könnyen fekélyedés szarmozik. — 
Az üterek meg lévén csontosodva , a' vérzést az által gátolják meg 
legbizonyosabban , ha az ütér nyílásába vászon-hengeresét dugván , 
reá nem épen szoros, de széles lekötést alkalmazunk. 

267. S. 
A' sebből az idegen testelc elmozdítása azon tárgy, 

melly a' vérzés megállítása után a' legnagyobb figyelmet 
kivánja, mert Jja idegen testek maradnak visza, a' seb-
gyógyulása hátra maradást szenved, és gyuladás, genye-
dés, fene, ideges bajok stb. okoztathatnak. Efféle idegen 
testek lehetnek, homok, gúnyadarabok, gömbök, a 'sértő 
-eszköz tört részei, csontdarabok stb. A' seb vizsgálata ál-
tal az efféle testek jelenléttökről, 's helyezetökről folvi-
lágositatunk, mi a' metszett, és vágott sebeknél semmi 
a' szúrott és lövött sebeknél gedig gyakorta a' legnagyobb 
bajjal jár. Ezen idegen testek majd csipesszel, majd a' 
gömbhuzóval (mellynek különböző fajai közül a' P e r c y - é 
legjobb , mivel ez egyszersmind mint kalán, fogó, és gömb-
csavar (Kugelschraube) használtathatik, szoktuk kiemelni. 
— Az idegen test a' sebnyilásnak ellenébe fekvő bőrhöz 
közelebb lévén, itt egy bemetszést tévén, ezen vesszük ki. 
Ha a' seb idoma az idegen test kivételét meg nem engedi, 
akkor az illendő irány szerint tágitasséfc. Ha valamelly 



160 I I . OSZTÁLY. SEBEK. 

idegen test , p. o. gömb, csontba hatot t , akkor annak ki-
vétele közönségesen bajos; melly ha fölületesen fekszik, 
ollykor lapocczal (spatula) vagy emelintővel (elevatorium) 
mégis kivétethetik; de ha a' gömb mélyen" hatott , vagy 
ha két csont közé szorult, csak a' gömbcsavarral lehet va-
lamit véghöz vinni. Ha ekként sem érhetjük czélunkat, 
csak hagyjuk a' gömböt helyben, és remenyljük, hogy a' 
genyedés időszakaszában valamivel engedékenyebb lcend, 
ekként legalább nem ártunk , nem lígy mintha azt véső-
vel , pöröllyel, lékesszel iparkodunk félre mozdítani, 
honnan mégis a' koponyába hatott testek kivételt tesznek. 
— A' csontszálkáknál vigyázva kell bánnunk, csak azokat 
szükség kiemelni, mellyek egészen szabadok, az egész 
csonttal Öszvefüggőket helyezeteikbe nyomjuk inkább vi-
sza, midőn vagy azt várhatjuk, hogy öszveforrnak, vagy 
hogy genyedés által magoktúl elválnak. 

Az idegen testek kivételére a' legnagyobb szorgalmat kell a l -
kalmaznunk. Csak ritkán maradnak azok baj nelkiil visza, t. i . 
csak, akkor midőn sejtes tokba záródnak. Gyakorta különbféle irány 
szerint jobban jobban alásüllyednek , nyomást, gyuladást, genyedést 
stb. okoznak. Csak ha az idegen test kiemelése okozna nagyobb 
k ár t , mint annak nyugton hagyása, ha a' seb igen földagadva vol-
na , az idegen test kivétele a' legnagyobb erőszakkal köttetnék ösz-
ve , vagy ha az nevezetesebb edényeket zárna e l , csak, mondom 
illykor tilos azt félre mozdítani. 

268. S. 
A' vér megállítása, a' talán jelen idegen test félre 

mozdítása, és a seb megtisztogatása után , az a' seb tulaj-
donságátul függ, váljon a' további gyógybánás állal a' hir-
telen egyesülést,, vagy pedig a' seb genyedés és sarjadás 
utján történendő gyógyulását kelljeri-e czélba venni. Az 
első gyógybánás mindenkor a' legnevezetesebb , mert a' 
gyógyulás leghamarább megtörténik, lefolyását közbejövő 
gonosz tünemények legkevesbé hátrálják, és a' sértésnek 
csak legkisebb nyoma marad hátra. 

269. S. 
Mennél tisztább az öszvefüggésnek választása, annál 

alkalmasabb az a' hirtelen egyesítésre. Hol a' részek való 
megszakadások előtt igen feszítetnek, huzatnak, roncsol-
tatnak, ott a' sértésre következő gyuladás nem ollyan, 
melly a' gyógyulást a' hirtelen egyesülés utján megenged-
né , szükségkép genyedés szármozik. De a'-részeknek met-
szés által eszközlött tiszta szakadásoktól kezdvén, egész a' 
sebfek roncsolt elromlásokig több fokokat lehet megkü-
lönböztetni. Könnyed zúzott sebek az egyesítést kívánják, 
a' fontosabbak pedig legalább nem ellenjelentik azt. Ha 
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bár sl környülmények csekély reménységet nyújtanak, is, 
hogy az egyesülés valóban megtörténik, az által mégis 
sokat nyerünk, ha a' seb' szélei csak egynehány helyeken 
ószvenőnek is, mert így a' seb terjedete kisebbedvén, a' 
genyedés is sokkal csekélyebb leszen. Csak a' szerfölött 
öszveroncsolt és szaggatott sebeknél nem lehet az egyesí-
tést, vagy a' seb szélei egymáshoz való közelítését tel-
lyesíteni. 

A' csontnak azonkori sértése az egyesítést nem ellen-
zi, még a' lágyrészek lebenyeiben, vagykarélyaibanföl-
akadott egészen elhordott csontdarabok is megengedik az 
egyesítést; a' csontoknak szoros od^illesztésök mégis ezen 
esetekben igen bajos, főkép ha a' lebenyek már valamen-
nyire. földagadtak. Innét szármozik azon már többektől föl-
hozott tanács, hogy a' csontdarabot a' lebenyből kimet-
szeni, és ezt illendően odaalkalmazni kelljen. 

A' seb alakja és kiterjedése az egyesítést elhatározólag 
soha ellennem jelenti; ha a'vérzés nem fontos, azt a'szoros 
egyesítés megállíthatja. Nagyobb vérzésnél mindenek előtt 
ezt kell megállítani, midőn is a' vérmegállítás módjátul 
függ, ha megtörténhet.ik-e az egyesítés. 

Az erőművesen működő testek jelenléte a' sebben az 
egyesítést csak addig javallja ellen, mig azok félre moz-
dítatnak. A' sebben lévő vészhozó anyag pedig minden 
esetre ellenzi az egyesítést, 

Midőn a' seb fenekén olly nedv öntődött ki , melly-
nek sebbeni maradása veszedelmes tüneményeket okozhat-
na, akkor az egyesítés szinte ellenjavalltatik, hacsak a' 
visszamaradott tárgy maga is mint üdvös eszköz nem se-
gítené elő a' gyógyulást. 

270. S. 
Az egyesítendő sebet mindenek előtt megtisztítván, és 

belőle a' vérhegedékeket félre mozdítván, aztán a' seb' szé-
lei olly érintetbe hozassanak, hogy a' hasonló képeletű ré-
szek egymással érűljönek. Azon szerek, mellyeket e' czélból 
alkalmazunk, ezek: a' sértett rész illendő helyeztetése, 
az egyesitö pólyál, á' ragtapasz, és a' varrat. Az egye-
sítést többnyire az említett szerek közül többen eszköziik. 

271. S. 
A' sértett tag helyeztetésénel mindenkor ollyannak 

kell lenni, hogy általa a' sebszélek engedjenek, és vissza-
húzódások csekélyebbé tétessék. Ezen tanács főkép az iz-
mos részek haránt sebeinél szükség. A' tagnak feszitö ol-
dalán lévő haránt sebek, annak lifeszitését, ugyan csak 
haránt sebek pedig a' hajtó oldalon a' tágnak meghajtott 
helyepetét kívánják. A' hosszú sebek rendszerint bizonyos 

C I Í E L I U S . S E B É S Z S É G I . K . H 
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helyezetet nem kivannak, mivel nálok a' sebszélek visz-
sza liuzódása nem igen nagy, átalánosan, nekiök azon 
helyezet hasznos, mellyben a' részek megfeszülve van-
nak. — A' részek helyezete csak előkészület és ápolás a' 
valóságos egyesitésre. 

Az egyesítő pólyák (fasciae unientes) azoknak elle-
nébe így nevezve, mellyek a' bekötésbeli darabok hely-
ben tartására szolgálnak, ollyanok, mellyek a' sebszé-
lek közvetetlen egymáshoz közelítését eszközlik 's ápol-
ják. Alkalmazatuk különböző, a' mint a' seb alaka , 
iránya, és helye különbözik. A' végtagok haránt sebei-
höz olly két hosszú gyolcscsíkokat veszünk, mellyek-
nek szélessége a' sebével megegyez. Az egyik gyolcs-
csiknak egyik felét egész középéig annyi fej elvre osztjuk, 
mint a' mennyi hüvelyknyi szélessége. A' másik köze-
pére ugyan annyi hasadékot vágunk, mint a' mennyi fe -
jet az elsőn késziténk. Ezen két gyolcscsíkot a' tag' sér-
tett részére a' seb fölé és alá tévén, gyalus körfordula-
tokkal ere ~ rre az egyik fejeit a' másikon 

ző irány szerint meghuzzuk, és a' két végét a' körpólya 
folytatott fordulatai által erősítjük meg. -— A' végtagok 
hosszú sebeinél olly körpólyát használunk, melly egyik 
végénél hüvelyknyi szélességű fejekre hasogatva, a' tag-
vastagságához képest illendő távolságnyira vadgaltatik be ; 
ennek közép részét a ' tag seb' ellenébeni részére tévén, két 
végeit a' seb felé vezetjük, a' fejeket a' bevagdalt ha-
sadékokba öltvén és ellenkező irányban meghúzván, az 
egész pólyát körfordulatokban tekergetjük föl. 

Ha a' pólya által főkép a' seb fenekére akarunk 
munkálódni, akkor a' seb két oldalára először hágcsós 
nyomadékot alkalmázunk, és a' pólyát a' nyomadékon 
tekergetjük föl. Az egyesítő pólyák foganatában soha sem 
bízhatunk tökéletesen, mivel a' gyolcscsikok mindenkor 
tágúlnak, sőtt el is csusszannak többé vagy kevesebbé; 
azért is azon pólyák is , mellyek, a más rendbeli sze-
rek által tett seb egyesítéskor alkalmaztatnak, egyedül 
csalt ápolják az egyesítést, és csak a' részek visszahú-
zódását gátolják, 'stb. — A' kifacsaró pólya sok esetben 
szinte megfelel azon czélnak, p. o. a' csonkitások után. 

272. S. 

készítettt hasadékokba öltvén, ellenke-

273. S. 

A' ragtapaszokban többet lehet bízni , mellyek mint 
sebegyesítő szerek a' leggyakrabban használtatnak. Mi-
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után a' sebfölülete illendően megszáritatott, és a ' sebzett 
rész alkalmas helyezetbe hozatott, a' sebész a' ragtapasz-
csíknak egyik végét a' sebtől elég messze ennek egyik ol-
dalára jól oda ragasztja, és a' közben, míg a' seb' széleit 
egymással szoros érintetbe hozza, az említett csíknak 
másik végét a' seb fölött vezetvén e l , azt ennek másik 
oldalára tapasztja. Az első ragtapaszt a' seb közepére 
kell tenni, a' seb egyebb részére aztán pedig annyit , 
mennyi a' seb szélei öszvetartására elég, de a' ragtapa-
szok közt a' hézagok fedetlen maradjanak, hogy a' seb 
választmányai ottan kifolyhassanak. A' hosszú sebeknél 
a' végtagokon a' ragtapasznak közepét egyenesen a' seb 
átelleni oldalára tehetjük fö l , midőn aztán annak két 
végeit a' seb felé vezetvén, és egyikét a' másik hasade-
kába öltvén, azokat a' seben keresztbe ve t jük , és a' se-
bet jól öszvetartjuk. Ha a' ragtapaszt hajbenőtt részre 
akarjuk tenni, akkor a' hajat előre le kell beretválni. 
A' raptapaszok készítésére a' ragaszos tapaszt (empl. ad-
haesivum) gyolcsdarabra fenjük, még pedig nem vasta-
gon és egyenlően. A' kis és fölületes sekeknél az angol, 
vagyis enyves tapasz is elég. 

274. S. 
A' korábbi sebészektől olly igen használt, a későb-

biektől pedig szinte elfelejtett varrat (sutura) a' sebnek 
mindenkor nagy izgatásával já r , a' fonalak visszamaradása 
által a" gyuladás, és a' seb széleinek visszahuzódásbeli 
tehetsége olly nagyra nő , hogy a' seb Öszveragadásának 
folyamata meg nem történhetik, hanem genyedés szármo-
zik. Vajmi szoros korlátok közé kelljen is a' varrat hasz-
nálását ezen tekintetből ejteni, a' következő esetekben még 
is szükséges. / 

1) Az igen tátott nyílású arczsebeknél, hol igen szo-
ros érintetet akarunk eszközölni, főkép ha a' nyálvezeték 
van megsértve, vagy aza jkak egészen behasítva vannak. 
2) Azon részek haránt sebeinél, mellyek nagy visszahu-
zódásbeli tehetséggel bírnak. 3) a nyelv mély haránt se-
beinél. 4) A' nevezetesebb lebenyes sebeknél. 5) A' has-
hártya átható nagy sebeinél. 6) Olly részek sebeinél, 
mellyek alkotása semmi más egyesítést meg nem enged , 
p. o. a' fülteknő, és szemhéjak hasadásainál. 7) A' gátnak 
tökéletes átszakadásánál nehez szülés aliialmával. 

275. S. 
A' szokásbeli varratok ezek: á' gombos varrat (su-

tura nodosa, vagy félbe szakasztott varrat, (sutura in-
11" 
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terscissa) a' körültekert varrat (áutura circum voluta) a' 
csapos vagy szöges varat (Zapfennaht sutura clavata) és a' 
bélvarrat (gastroraphe). Itt egyedül a'gombos és csapos 
varratról fogunk szólani, mivel csak ezek használtatnak 
az egyszerű sebeknél, a' többiekről későbben leend k ü -
lönösen szó. 

276. S. 

A' gombos varrat' alkalmazására olly aczélból ké-
szített tűvel élünk, melly körmetszet képre lévén meg-
hajtva, az ő igen hegyes végétől kezdve hosszaságának 
harmadáig kétélű, a' másik kissé vastag vége pedig göm-
bölyüs, és füles. Ezen tűt a' műtevő úgy fogja kezébe, 
hogy hüvelyke a' tű vájott , mutató , és közepuja pedig 
annak domború lapjára essék. A' tű a' sebszélétől (a'seb 
tátott nyílásához képest 3—8 vonalyira) szúratik be , és 
ha már a' tűhegy egészen a' seb fenekeig ér t , olly kép 
mozdítatik a' tű , hogy általa a' más sebszél a' seb f e -
nekétől kezdvén, hasonló irányban és távolságban szu-
rassék által , midőn egyszersmind az átszúrás könnyeb-
bitésére a' balkéz hüvelyk és mutatójával a' bőr a' tű he-
gye ellenébe nyomatik. A' tűt a' seb széléből kihúzván 
vele együtt a' tű fülébe húzott viaszos fonalszálagcsa is 
kihuzatik; midőn aztán a' sebnek szélei kölcsönös érin-
tetbe alkalmaztatván, a' fonalvégek ollykép köttetnek 
öszve, hogy a' csomó az egyik vagy másik sebszélre es-
sék , midőn is főkép arra kell vigyázni, hogy a' fonal-
végek erősebben ne húzassanak öszve, mint a' sebszclek 
viszonyos érintetébe való hozására szükségesnek talál-
juk. A' seb igen mély és tátott nyílású lévén , a' fo-
nalat két tűbe huzzuk, és a' sebszéleket belölrűl kifelé 
szurjuk által. Az, a' seb nagyságatul és írányátul függ, 
hány fércz légyen szükség közönségesen egy hüvelyk-
nyi sebre egy férczet számítunk; gyakorta azonban még 
nagyobb sebekre is elegendő egy fércz, midőn is a' seb 
egy ebb részét ragtapasszal erősíthetjük meg. Az első fér -
czet általában a' seb közepére vagy oda vet jük, hol a' 
seb' széleinek a' seb idoma szerint a' legszorosabban kell 
egymást érni. 

A' sebtűk különbféle idoma végett 1. Krombholz. 
Akologie Bd. I. 375. 1. 

A' varratnak egyetlen egy hosszú fonallal való esz-
közlése , midőn egymásután tett több férczek után végre 
elmetszetik a' fonál , igen czéliránytalan, mert ekkép a' 
hosszú fonalnak a' szúrás csatornájaban való húzása a' 
sebszéleket igen izgatja. 
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277. S. 

A' hasfalak sebeinek egyesítésére szánt, de- mai nap 
csaknem elfeledett csapos varrat az által különbözik a' 
gombos varrat tál , hogy a' szálagcsák két fonalbúl álla-
nak , mellyek a' seb két oldalára választatnak 's közikbe 
a' seb hosszaságához mért kis fahengercse tétetik, mel ly-
re aztán a' fonalak ráhurkoltatván a' sebszélek a' seb 
egész hosszában egymáshoz nyomatnak. 

278. S. 

A' varrat végbevitetvén, az egyesítés ragtapaszok-
kal ápoltatik, mellyek a' varratok hézagaira rakatnak , 
erre a' seb, saja tépettel és nyomadékkal fedetik, végre 
az egész tag, néhány körfordulatokat tévén, körpólyá-
val köttetik be. 

279. S. 

A' seb egyesítése után tartsa magát a' beteg nyu-
galmasan, és éljen lobellenzőleg. A'sérelembeli vissza-
hatás nagyobbra nővén , a' lobellenes gyógybánást szo-
rosabbra vesszük. A' seb szélei igen megdagadván és fa j -
dalma sakká lévén, a' bekötésen tágítunk, a' sebet ólom-

izzel boron gátjuk , és ha a' varrat alkalmazása után a' 
ferczszálagcsák szakadó félben lenni látszatnának, azokat fé l -
remozdítjuk, a' sebszéleket ragtapaszok által kölcsönös 
közeledésben tartjuk. Efféle tünemények vagy utóvérzés 
meg nem jelente által, a' bekötés föloldása szükségte-
lenné válván, a' kötés addig hagyatik fon , míg a' seb-
választmány nem ázik igen által. A' sebválasztmány, 
melly első napokban a' kötést meghatja-, később meg-
szárad , és még a' legterhesebb sebeknél is (p. o. a' cson-
kításoknál) az első bekötés egész a' seb tökéletes begyó-
gyulásáig fön hagyatik, midőn tulajdonlag a' seb első 
szándékbeli gyógyulás-áltaLheged'öszve. '— Ha a' kötés 
a' seb választmánytól igen átázik, ha főkép meleg időben 
a' seb igen büzleni kezd, úgy a' fölületes kötés vétes-
sék l e , de a' ragtapaszok csak hagy maradjanak még 
fön, ha t. i. a' sebszéleket még jól öszvetartják; mellyek-
nek ha talán újitatniok ke l l , először a' ragtapasz két vé-
gei választatnak föl a' sebfelé, aztán magán a seben, 
midőn is a' sebszélek együve tartassanak. A' ragtapasz 
levétele, és a' seb kitakarítása után újat teszünk fö l , 
mert ha a'sebről minden ragtapaszt egyszerre vesszünk le, 
a' már egyesült szélek könnyen megyválhatnak egymás-
tól. Ekkép kell aztán a' sebválasztmányok mennyiségé-
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hoz képest a 'bekötést minden, vagy minden másodnap, 
vagy ritkábban ismételni, melly alatt átalánosan azt 

.kell tekintetbe vennünk, hogy az odaragadó kötésdara-
bok levétele előtt azok langyos vizzel áztassanak föl, és 
a' leöltő fonalak ne feszitessenek. Ha varrat tétetett, ak-
kor a' férezsszálagcsák a' harmadik és ötödik nap közt 
mozdítatnak félre, mellyek csomójiknál fogva metszet-
nek föl , és csipesszel az ellenkező oldalfelé huzat-
nak ki. 

280. S. 
A' seb hirtelen egyesülése meg nem történhétvén, 

vagy a' sebet tulajdonságánál fogva (269 ) egyesíteni 
lehetetlen lévén, a' seb illyenkor genyedés, és sarjad-
zás által gyógyul meg. Efféle sebet, minekutána a' 
vértől megtisztitatott volna, enyhe kenőccsel fent finom 
téppohval fedjük be , mellyet aztán ragtapaszokkal, vagy 
pólyával erősítünk meg. Harmad vagy negyed napra a' 
kötést langyos vizzel megáztatván fölbontjuk, midőn az-
tán a' sebet, ha már a' genyedés bekövetkezett, száraz 
tépettel ujolag bekötjük. '—A' bedugott tépet nem ritkán 
a' seb fenekéhöz igen oda ragad, ottan nyugton marad 
ha már a' genyedés beköszöntött is, mi főkép olly sebek-
nél tör ténik, mellyek valamennyire mélyek, p. o. da-
ganatok kiirtása után, 'stb. illykor a' seb fenekét finom 
vászondarabbal fed jük , 's erre téppohot alkalmazunk. 
Ha a' husszemölcsök a' sebben emelkednek, a' gyógyu-
lást a' seb' széleinek ragtapasszal eszközlött mértékletes 
öszvehuzása által segítjük. — A' genyedés közepszerü 
lévén, a' sebet 24 óra alatt csak egyszer kötjük be, melly 
bővebb lévén, azon idő alatt a' bekötést kétszer kíván-
ja. A' jó geny készülésével mindenkor mértékletes lob-
fok jár. A' genyedés csekély, a' seb halovány, szélei 
pethyhüdtek lévén, egyszersmind ha a' legcsekélyebb é-
rintetre is vérzik a' seb, a' gyuladás öregbítése végett 
izgató szereket u. m. az oszlató í r t , orszírt a' kínát, vagy a' 
füzhéj főzetet, 'stb. alkalmazzuk. A' kelevényeknél föl-
hozott nedves meleg borongatásokkal tett gyógybánás álta-
lában még is elsőséget érdemel. — A' magasra hágott lob-
foknál, hol a' seb feneke kiszárad, körűlete földagad, 
mindent, a' mi csak izgató, félre kell mozdítanunk, a' 
sebet pedig enyhe kenőcsökkel, és lágyító pépegyvele-
gekkel tartanunk. —Ha a' husszemölcsök bujálkodni kez-
denek, pokolkővel hintessenek be , a' seb pedig nyomó-
lag kötessék be , mi által a' gyógyítás is igen előmoz-
ditatik. A' geny'elválasztása és folszivása aszlázbeli tüne-
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menyeket támasztván, a' beteg erejét erősítő szerekkel, 
kinával, kálmusszal, borral, jó élelemmel, tiszta lég-
gel ápolgatjuk. 

I . 

Metszett és vágott sebek. 

281. 
Metszés és vágás által mind a' lágy mind a' merő 

részek megválasztathatnak. Ezen sebek a' hirtelen egye-
sülésre legalkalmasabbak , és gyógyításokról csak azt 
mondhatjuk, mit általánosan a' sebek hirtelen egyesíté-
séről mondottunk. Csalt a' következő pontok érdemle-
nek különös figyelmet. 

282. S. 

Az inak hosszú sebeit többnyire különös tünemé-
nyek nem követik, ha csak olly iznedvhártyának is gyu-
ladása közben nem jő, melly azok közül sokat hüvely gya-
nánt betakar. A' haránt sebek az inakat vagy részen-
ként , vagy egészen osztják meg. Az egész megválásnál 
a' két végek visszahúzódnak, még pedig az egyik az izom 
izgékonysága, a' másik tagnak azon mozgása által, melly 
az ellen működő izmok tehetsége által eszközöltetik. — 
Ha az invégek szoros érintetben tartatnak egymással, is-
mét öszveforranak, mi ha nem történik, lassanként erősödő 
sejtes állomány által egyesülnek ; vagy a' közel fekvő 
részekkel nőnek öszve, mi által a' mozgás egészen fölakad. 
Az invégek viszonyos érintete iokép azon résznek alkal-
mas helyezete áltaf-eszközöltetik, mellyhöz az in vagyon 
nőve; p. o. a' feszitő izmok inainak sérelmeinél a' részt 
a'legnagyobb kifeszítés, a' hajtóéinak pedig a' legnagyobb 
meghajtásnak helyezetében kell tartani. Egyszerre több 
inak lévén megválva, két egyik a' másiknak át ellenben 
lévő inak egyesítethetnek, midőn nem ritkán bizonyta-
lanok vagyunk arról , ha azok egymáshoz tartoznak-e 
vagy nem. Az inak varrata szokásban nincsen. 

A' kéz és ujak feszítőinek megválasztott inainál az E v e r s -
től ajánlott deszkát használjuk, az alkar ehhöz tartatik pó-
lyázás által, mégpedig úgy, hogy a' kéz és alkar csaknem egyenes 
szögletbe jőnek. — A' kéztőfeszítő orsóizom, és kéztőfeszitö singizom 
inainak megszakasztása után , melly a' kézhátára történt esés által 
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okoztatott a' nélkül , hogy a' bőr megsértetett volna , ezen bekö-
tés által tökéletes gyógyítást vittem végbe. 

Neue vollständige Bemerkungen und Erfahrungen zur Berichti-
gung der Wundarzneikunst . Gött ingen, 1787 fy. 1. — S T A R K , 

Verbandlehre. Taf. X I X . Fig. 188. 189. 

283, S. 
Ha nagy idegtörzsökök metszetnek által, akkor több-

nyire az ideg meghatotta résznek szélütése marad vissza, 
mivel illykor mind a' két idegvégek erősen öszvehuzód-
ván, bajosan, vagy épen nem egyesítethetnek. — De ha 
a' megosztott idegnek végei egyesítethetnek, akkor az 
ideg vezető tehetsége csak pillanatig szakasz tátik félbe, és 
később ismét megjelenik. 

A' megszakadt idegek visszatermődésérii l , és munkálkodásaik 
visszatéréséről Cruikscliank idejétől óta tart ugyan még mindég a' 
vita , a' fölebb kiejtett vélemény részére még is a' következő kör-
nyülmények kedvező fényt derítenek. Az átvágott idegek az ideg-
hüve ly , és az idegnyalábokot környelő és öszveforrasztó sejtszö-
vet szívósságánál fogva 2—6 és több vonalnyira húzódnak vissza. A' 
megválasztott idegnyalábok hüvelyeiből többnyire egy keves velő 
kitolódik ; a' vörösség és daganat fél vagy egész lnivelyknyire terjednek, 
az átmetszett ideg fölső végén mégis látszatosabban mint az alsón. 
Hegedékeny nyirk öntődik k i , és edények támadnak. A' sejtl iüvely-
be kiöntődött nyirk , és ennek szálait öszvekötő sejtszövet által da-
ganat támad a' felső végen nagyobb mint az alsón. A' megválasz-
tott idegvégek nyirk által egynehány nap alatt egyesülnek , az ösz-
veforrasztó gyurma merőbb l e szen , és az edények vérrel kevesbé 
telve látszanak; a' dagadt végek egymáshoz közelednek , öszve-
forranak, és ekként az öszvefviggés ismét helyre áll. — A' vezető 
tehetség annál előbb vissza t é r , minél csekélyebb vol t azon hézag, 
melly a' végeket választa. Hogy a' munkálódás helyre pótolása nem 
az idegek öszvenyilásainak következése l e g y e n , azon környülinény 
bizonyítja b e , hogy ha az ismét egyesült ideget iijlag megválaszt-
juk , munkálkodása ismét azonnal félben szakad. H a i g h t o n pró-
batételből az tündöklik k i , hogy ha a' tüdőgyomor - ideg mind két 
oldalrul egyszerre osztatik meg , az ál latnak halála nem soká b e -
következik , mi nem úgy történik ha a' két idegek egymástul na-
gyobb időtávolságban osztatnak meg. — M e y e r végre azt állítja, hogy 
az ideg sebhelyére alkalmazott fojtósav azon változásokat okkozza, 
mint ha az az ideg-gyurmával jőne érületbe. — L a r r e y a' c son-
kitások után is úgy találta, hogy a' csonk különböző idegeinek vé -
gei hurokként egyesülnek , úgy annyira, hogy az egyesülés he lyé-
nek átmetszése által a' sebhelynek még csak nyoma sem ta lá l tatnék. 

F O N T A N A , Traité sur le venin de la vipére. Florence 1781. Tom. 
II. lap. 177. 

ARNEMANN, über die Regeneration der Nerven. Göttingen. 1787. 
H A I G H T O N , in Philosophical Transactions. 1795. 
M F . Y E R , in R E I L ' S Archiv. Bd. II. St. 3. 419. lap. 
MECKEL, Handbuch d. mensch]. Anatomie Bd. I, lap. 545 és köv. 



I. SZAKASZ. SEBEK ÁTALÁNOSAN. 
437 

L A R R E Y , Noticc sur quelques phénomenes pathologíques observcs 
dans la lésion des nerfs et dans leur cicatrisation ; in Réveu nie-
dicale. 1824. Mars. lap. 406. 

P A U L I , a z i d . h . l a p . 7 1 . 

Note sur la régénération du tissu nerveux ; in Mémoires de la So-
ciété de Physique et d' historie naturelle de Généve. Tora. III. 
P. II. lap. 61. 

PREVOST, im Bulletin des Sciences (London, med. Repository. Jan, 
1828 lap. 79). 

T X E D E M A N N , über die Regeneration der N e r v e n ; in Zeitschrift für 
Physiologie. Bd. IV. Heft. 1. 68. lap. 

284. S. 

A' lebeny es sebeknél az egyesítésnek mindég igen 
pontosan kell történni, egyszersmind a' lebenyt illő nyo-
más által a' seb fölűletével viszonyos érintetbe hozni. 
Többnyire több varratot alkalmozunk , az egyesítést 
ragtapasszal1 ápoljuk, az egész lebenyt tépettel, nyoma-
dékokkal rakjuk meg, 's ezeket alkalmas pólyával erő-
sítjük oda. Genyedés szármozván, a' környülményekhöz 
szabott nyomkötéssel, ellennyitással 'stb. óvjuk meg a' 
geny megszaporodását és süllyedését. 

285. S. 

A' testtől egy rész egészen meg lévén választva, ezen 
lemetszett darabnak újólag való föltétele jelentetik, m i -
vel odaforrásának lehetsége tapasztalás által eléggé be-
bizonyodott. Csak hogy efféle darab egyesítése igen pon-
tosan történjék, 's annak élőtehetsége, természetes heve 
egészen elcsüggedve ne legyen. A' megvált rész több var-
ratok által alkalmoztatik oda, és a' pontos érülést jól 
föltett bekötés által iparkodunk ápolni. Borral tett me-
leg borongatások, ~vagy_juszeres^ pamut fölrakása szük-
ségesek az élőtehetség magosztalásárá. ,Jf) Az efféle állo-
mányvesztéssel járó seb olly helyeken lévén, hol a' bőr 
redőbe emeltethetik, ottan a' sebet a' két oldalról ösz-
vehúzott bőr által boríthatjuk be. Ha az efféle seb ösz-
ve nem gyógyulna, a' 280 ^ -han fölhozott rendszabások 
szerint orvosoljuk. 

Heildelberger klinische Annalen. Bd. IV. 232. lap. 
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II. 

S z ú r o t t s e b e k . 

286. S. 
A'szúrott sebek keskeny és hegyes eszközökkel okoz-

tatnak, mellyek által csak azon részek választatnak meg, 
mellyek hegyeik alá esnek. 

A' szúrás által tett választás épen olly tiszta, és 
egyszerű lehet , mint a' metszés által okozott, t. i. ha az 
eszköz lapos, mindkét oldalról éles és nem vastag. Több-
nyire azonban az eszköz vastagabb részének behatása ál-
tal feszülés és szakadás okoztatik többé kevésbé; innét 
a' szúrott sebek veszedelmesebbek általában a' vágottak-
n á l ; kikémlelések bajosabb, nagyobb gyuladást okoznak, 
és nevezetes lázzal, idegtüneményekkel genyedéssel jái--
nak. Az eszköznek mélyebb behatása által nevezetes ké-
peletek sértetnek meg. A' tiszta p. o. lapos, hegyes és 
éles pengével okozott szúrott sebek hirtelen egyesülés ál-
tal úgy gyógyulnak be, mint a' metszett sebek. De ha 
a' szúrás által a' részek vonattal?: roncsoltattak, akkor a' 
szúrott csatorna genyed. 

287. S. 
A' szúrott sebek gyógybánásának átalában egészen 

egyszerűnek kell lenni. Minekutána t. i. a' szúrott csa-
tornából a' vér enyhe nyomkodás által kifacsartatott, és 
a' seb megtisztítatott, a' szúrás nyilása ragtapasszal fe-
detik be , a' sebzett rész illő helyezetbe té te t ik , a' szú-
rott csatorna lefolyása szerint hágcsós nyomadék alkal-
maztatik a' sebre, melly aztán körpólyával erősitetik meg, 
hanem csak mértékletesen, A' beteggel szoros értelem-
ben lobüzőleg bánunk, és a' gyuladás elmellőzésére a' 
sértett részre ólomvizből borongatást alkalmazunk. Gya-
korta megesik, hogy a' szúrott seb ekként hirtelen egye-
sülés által beheged. — Hatalmas gyuladás és daganatszár-
mozván, illendő köz lobgyőző gyógybánás, és az előre 
bocsátott érmetszésen kivül a seo vidékére nadályokat, 
és lágyító kását alkalmazunk. Genyedés köszöntvén be , 
a' genynek kiürítését a' sebzett rész illő helyezete, és a' 
szúrott csatorna fenekétől kezdve annak nyilása felé tett 
enyhe nyomogatás által mozdítjuk elő. Genytorlódás és 
annak süllyedése támadván, a' környülményekhöz ké-
pest a' rész helyezetének megváltoztatása, vagy a' seb-
nyilásnak tágitása, vagy ellenyilásnak készítése, vagy az 
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egész szúrott csatorna fölmetszése szükségesek, egy ebként 
pedig általában a sipolyos meneteknél fölhozott rend-
szabások kell hogy megtartassanak. 

288. S. 

Ha a' szúrott sebek tömött alkotású, vagy olly ré-
szekbe hatnak, mellyek engedékenytelen bőnyék által 
kornyeltetnek, akkor a' daganat támadásakor veszedelmes 
tünemények szármozhatnak, mellyek csak a' seb illő tá-
gitása által mellőztethetnek, vagy hántathatnak el. 

289. S. 

Az inak szúrott sebei semmi kitündőklövel nem bír-
nak , csak azon inak sebeire támad erős gyuladás, mel-
lyek hüvelybe rejtetnek. 

Nevezetesebb idegek szúrott sebek által történt sé-
relme mindenkor félelmes tüneményeket okoz. Az ide-
gek többnyire csak részint vannak megválasztva. Azon 
részek, mellyeket az ideg megjár , zsibbadoznak, az 
ideg lefolyása szerint a' seb fölött és alatt erős fá j -
dalom és lobvörösség szármozik , hatalmas láz k ö -
szönt b e ; a' sértett részben és az egész testben rán-
gások támadnak y sőtt a' seb olly igen meggyuladhat, 
hogy fenével végződhetik. A' gyögyb c'másnak szoros 
értelemben lobellenesnek kell lenni, köz és helybeli vér-
bocsátásokat teszünk, lágyitó pépegyvelegeket alkalma-
zunk , és lobűző gyógyszereket kábítókkal vegyítve fő-
kép édes higanyt és mákonyt adunk. A' végső szer né-
mellyek szerint az idegátmetszésében áll. 

A' szúrott sebeknél edények lévén megsértve, és a' 
vérzés czélszeres nyomásra, és a' hideg viz fölrakására 
meg nem állván, a' sebnek tágítása, a' sértett ér letaka-
ritása, és lekötése jelentetik. ^ 
P. J . DESCOT, über die ört l ichen Krankheiten der Nerven. Eine 

unter B E C L A R D ' S Anleitung und mit dessen Beihülfe bearbeitete 
Abhandlung. A. d. Franz. frei bearbeitet ; als Nachtrag zu 
S W A N ' S Werk über denselben Gegenstand von J. R A D I U S . L e i p -
zig 1326. 

G. BELL in Edinbung Journal of medica l Science. Octob. 1826. 

290. S. 
A' sebtágitást, mellyet ennek előtte minden szúrott 

sebnél azon okbúl te t tek , hogy a' seb tárrá valtoztassék, 
hogy a' félig választott részek egészen átmetszessenek, 
'stb. a' mint a' mondottaliból kitetszik, csak akkor kell 
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eszközleni, midőn vftgy idegen testet akarnnk a' sebből 
kiemelni, vagy sebbeli vérzést akarunk megállít ani; hogy 
az engedékenytelen alkotású részek a' mélyebben fekvő 
képeletek behurkolását; vagy a'geny'szaporodását és siip-

jiedését meg akadályozzuk ; valamint az ez előtt szokás-
o n volt genyszalag húzás is csak azon esetre korlátoltatott, 

midőn a' sipolyos menet falai megkérgesedve vannak. 
' ) Lásd 60 J. 

III. 

Szaggatott, tépett sebek, és zúzott, vagy 
roncsolt sebek. 

291. S. 
A' szaggatott vagy tépett sebek ol lyak, mellyek az 

előtt hogy valóban megválnának, a' kitágításnak legna-
gyobb fokát állják ki5 a' zúzott vagy roncsolt sebek pe-
dig azok, mellyek tompa eszközökkel okoztatnak. 

292. S. 
Ezen sebek annyiban egyeznek meg egymás köz t , 

hogy a' választott részek életereje a' hatalmas zúzás, rán-
tás , vonás, szaggatás által igen megváltozott. Képök és 
fölületök mindenkor rendetlen, széleik egyenetlen, le-
benyenként fityegnek l e , sőtt a' test egész részei vannak 
megszakadva. A' zúzás és kitágítás által a' részek érzé-
kenységök és izgékonyságukat elveszték, azért,is ezen se-
bek eleintén csak sajognak, a' sebszélek vissza nem hú-
zódnak. Ezen sebek csak csekély, ollykor épen semmi 
vérzéssel nem járnak, még ha nagyobb edények sértettek 
is meg. De ezen sértések után korán beáll a' nagy da-
ganat, fájdalom, gyuladás, és láz, gyakorta a' rázódásnak 
nehez tüneményeivel is járnak ezen sebek, mellyek 
a' lövött sebeknél bőven elő fognak adatni. A' gyuladás 
hamar fenével végződhetik, melly annál sebesebben ha-
rapódzik, mennél jobban megrázattak a 'közel fekvő ré-
szek. Idegtiinemények ezen sebeknél gyakorta szármoz-
nak, főkép a' szaggatott sebeknél. A' genyedés erőmc-
ritőve változhatik. 
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293. S. 

Csak a' nem épen igen megzúzott és tépett sebeknél 
lebet az egyesülés végett fáradozni, akkép, hogy a' seb-
szélek néhány ragtapaszok által egymáshoz közelitetnek, 
a' nélkül hogy azokat erőszakosan egymáshoz húzni szük-
ség volna. Többnyire csak a' seb' feneke heged itt ott 
öszve, a' többi genyedés és sarjadás által gyógyul meg. 
A' zúzott és szaggatott sebek nagyobb fokainál, mellyek 
csak genyedéssel gyógyulnak, a' sebet enyheden tépettel 
f ed jük , mellyet raptapaszcsík, vagy lengén alkalmazott 
pólyával erősítjük meg. 

Az egyebb gyogybánásnak lobellenesnek kell lenni, 
még pedig mind köz, mind helybelikép. Mindjárt a' be-
tegség kezdetétől fogva szakadatlanul hideg borogatások ra -
katnak fö l ; érmetszetik, nadályok tétetnek, ha a' gyuladás 
nagyobbra talált nőni. Fontosabb daganat és feszülés t á -
madván, meleg lágyító horongalásokat rendelünk. Ge-
nyedés jelenvén meg, a' sebbel a' fölebb említett rend-
szabások szerint bánunk. 

Különös figyelmet érdemel ezen sebeknél az idegen 
testek félre mozdítása, mellyekkel úgyis olly gyakran 
szövekednek. 

Ezen sebek tágításának szükséges volta felől , csont-
törésekkel való öszve szövődésökről, és a' csonkítás szük-
ségéről mind azt mondhatjuk, mit a' lősebeknél fogunk 
mondani. 

294. S. 
A' roncsolások, a' nélkül hogy a' bőr megválását 

okoznak, az ez alatt fekvő részeket igen megsérthetik, a' 
sejstzövetet és edényeket megszaggathatják, mi által vér-
ömlések történnek a' sejtszövetben. Efféle érömlenyek , 
ha bár hullámzónak~~és erkent vernek is , gyakorta csak 
hamar eloszlanak, mi ha nem történik, a' daganat meg-
fakad , gennyel vegyült vér ürül k i , és a' gyógyulás 
sarjadás által men végbe. Efféle zuzódásoknál eleintén 
lobűzőleg dolgozunk, és hideg borongatást rendelünk. Ha 
a' fájdalom kisbedik, a' daganat lohad, akkor káforos 
szappanos léllel , lő vízzel , vízzel föleresztett büzsóval 
tett borongatásokra teszünk átmenetelt. Nevezetes ütér 
lévén megsértve , annak letakarítására és lekötésére lehet 
szükség. A' daganat genyedéssel végződvén, a' kelevény-
nek orvoslása fog kelleni. 
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IV. 

Losebek,. vagy lövött sebek. 

A. PARÉ, maniére de traiter les plaies faites par arquebuses, íléclies 
etc. Paris 1551. 8. 

L E D R A N , Traité ou réflexions t irées de la pratique sur les plaies 
d' armes a' feu. Paris , 1740. 12. 

A. L o u i s , Cours de Chirurgie pratique sur les plaies d' armes á feu. 
P a r i s , 1746. 4. 

B A V A T O N , Chirurgien d' armée, ou traité des plaies d' armes a feu 
et d' armes blanches. Paris , 1768. 8. 

S C M I D T , Preissehrift von der Behandlung der Schusswundeu. W i e n . 
1788. 

PERCY, Manuel du Chirurgien d' armée ou iustruction de Chirur-
gie militaire sur le traitement de plaies et spécialement de Cel-
les d' armes ä feu: avec la methode d' extraire de ces plaies les 
corps étrangei-s, et la description d' un nouvel instrument propre 
á cet usage. Par is , 1792. 

D U F A U A R T , Analyse des blessures d' armes á feu et de leur trai-
tement . Paris 1801. 8. 

J, H U N T E R , Versuche über das B lut , die Entzündung und Schuss-
wunden. Aus d. Englischen mit Anmerkungen von E. B. G. HE-
BENSTREIT . 2 B d e . L e i p z i g , 1 7 9 7 . u . 1 8 0 0 . 8 . 

LOMBARD, Clinique chirurgicale des plaies faites par armes a feu. 
Strasbourg, 1804. 8.  

G U T H R I E , über Schusswunden in den Extremitäten und die dadurch 
bedingten verschiedenen Operationen der Amputation , nebst de -
ren Nachbehandlung : aus dem Englischen und mit Anmerkungen 
von G . S P A N G E N B E R G . Mit 4 Kupfern. Berlin , 1 8 2 1 . 

S. HENNEN, Bemerkungen über einige wichtige Gegenstände über die 
Feldwundarznei und über die Einrichtung und Verwaltung der 
Lazarethe. Aus dem Englischen übersetzt von W . S P R E N G E L . 

H a l l e , 1820. 8. 

D U P U Y T R E N , des blessures par armes Á f eu j in Le9ons orales de 
Clinique chirurgicale. T. I I . 417. lap. 

Ezeken kívül B O U C H E R , B O R D E N A V E , D E L A M A R T I N I E R E und F A U -

RE a' Mémoires de 1' Académie die Chirurgie - bau és nagyobb 
részt az átalában a' sebekről felhozott munkákban. 

295. S. 

A' lősebeh (puskasebek, vulnera sclopetaria) porral 
elsütött kemény, többnyire ércztestek p. o. különböző 
nagyságú gömbök, ólom darabok által okoztatván, a ' leg-
nagyobb fokbani roncsolt sebeket teszik. Azon erőszak, 
mellyel a ' sebet okozó szerek az életmüves részek meg-
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oszlását nemzik, olly nagy, hogy a' tömérdek zúzás és 
szaggatás következésében mindenkor az életmüvezetség-
nek romlása, az az, pörkvar jár ezen sebekhöz. 

296. S. 
A' lősebek, mint a' zúzott és szaggatott sebek, elein-

tén csekély fájdalommal járnak, csak kévéssé vagy épen 
nem vérzenek, a' vérzés mégis az üterek sértésének mód-
jához képest különbözik. Ha valamelly nevezetesebb ütér 
gömb által a' legnagyobb sebességgel szakasztatik meg , 
akkor a' vérzés nagyobb , mintha a' gömb csekélyebb se-
bessége által a' seb egyszersmind jobban megszakadoz, 's 
meg zúzódik. Ezen környiilményekhöz képest a' seb idoma is 
különbözik, a' mennyiben a' gömb serényebb sebessége-
kor inkább a' vágott és szúrott sebekhöz hasonló , a' fá-
radt gömbök pedig nagyobb zuzódást, szakadást, vér aláöm-
lést 'stb. okoznak. -— Többnyire mégis a' lő sebekkel mindig 
a'sértett résznek, vagy az egésztestnek megrázódása tör té-
nik nagyobb vagy kisebb fokban, főkép ha a' gömb csont-
ra talál , vagy ha a' sérelem valamelly fontos belrészhöz 
közel történik. >— A' rázódás tüneményei közé a' sértett 
rész, vagy egész test kisbedett érzékenysége, vagy töké-
letes tompasága, ájulás , rezketés , hideg izzadozás , hányás, 
szédülés kis érverés, 'stb. számítatnak. — A' lősebeknél ké-
sőbben megjelenő tünemények ezek: erős gyuladás és da-
ganat, láz, fene, idegtünemények, és szapora genyedés. 

297. S. 
A' lősebek iránya szerfölött különbözik, és a' gömb 

sebességétül, a' tekeérte rész különböző tömötségétül, és 
ellenállásától függ. A' seb menetelét kivül többnyire bi-
zonyos sötét esik jeleli , vagy a' lőcsatorna mentében tett 
tapintás alatt abban valamelly pöfögő recsegést lehet ész-
revenni. A' tapasztalás azt tamtjar^nogy a' gömbök nem 
csak különböző üregeink falainak domború oldalát kerül -
hetik meg, hanem hogy azoknak homorú oldalát is szél-
tiben megjárhatják. 

298. S. 
A' lősebeknél átalában következő sérelembeli álla-

potokat lehet megkülönböztetni. 
1.) A' gömb nem hat be , a' mélyebben fekvő része-

ket mégis megsérti, úgy hogy izmok, és egyebb lágy r é -
szek szétroncsolva, és magok a' csontok öszveőrölve le -
hetnek, a' nélkül hogy a' bőr megvolna sértve(horzslöve-
t e k , rázlövetek). Ez vagy azért történili, hogy a' gömb-
nek behatni nem volt ereje, vagy hogy a'testet igen rézs-
utan érte. 4 ) 
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2.) A' gömb behat , de fölakad, és a' lőcsatornának 
csak egy nyilasa van. 

3.) A' gömb áthat , a' lőcsatornán két nyilás látszik, az 
egyik, mellyen a' gömb behatott, benyomva, és olly 
nagynak vagy még kisebbnek találtatik mint a' gömb ; a' 
másiknak körlete nagyobb, kicsucsorodott, és kevesbé 
roncsolt. 

4.) A' gömb valamelly tagot nagyobb részt, vagy 
egészen elhordotta. 

E' kivül különböztethetni még egyszerű, és szövő-
dött lösebeket, a' mint vagy csekélyebb hasznú lágy ré-
szek , vagy egyszersmind edények, és csontok vannak 
megsértve. 

Azon vélemények, hogy az úgy nevezett horz.ilövetek a' 
légnek öszvenyomása, vagy a' gömbnek az által való berzéczessé 
létele által hozatnak elő , melly ennek az ágyúban való átsurrana-
takor , vagy légen való keresztül rohanasakor történik, már régen 
megczáfoltattak. — Ujabb időkben azonban R u s t 1 . ) és B u s c h 2 - ) 
a' horzslöveteket megengedték ugyan, de fogonatukat nem a' lég'— 
nyomásátul, hanem azon légüres tértől következtették, melly az 
elsurranásnak pillanatakor a' nagyobb átmérüjű gömb után marad 
vissza , melly által a' résznek , ki- , a' légüres tér felé való , sebes 
pöffedése okoztatnék. — De ezen vélemény is ellenkezni látszik a' 
természettudományi törvényekkel. 

1 ) R U S T ' S Magazin. Bd. V I I . Heft . 3. 311. lap, 
2) Ugyanott. Bd. X . Heft. 3. 372. lap. 

299. S. 

A' lősebek szinte jobbadán a' löcsatornában lévő idegen 
testek jelenlétével szövetkeznek. Elfélék lehetnek: a' gömb 
maga, az úgy nevezett tapasza a' gömbnek, ruhadarabok , 
csont szálkák'stb. Fáradt gömbök többnyire nagyobb ruha-
darabokat hordanak a' lőcsatornába, mint azon gömbök, 
mellyek a' legnagyobb sebességgel szállanak, midőn több-
nyire csak a' gömb nagyságánali megfelelő szakadék ta-
láltatik a' testen. 

300. S. 
A' jóslat a' lősebeknél annál gonoszabb, mennél ke-

vesbé egyszerű a' seb, mennél nagyobb a' rontás, mellyet 
a' gömb nehézsége és sebessége okoz; és menüéi ér-
zékenyebb és nevezetessebb a' sebhedt rész. A' lőse-
beknél átalánosan a' következő bajolctúl tarthatni: a' 
rázódás tüneményeitül, hatalmas lobkór jelektől, fené-
tő l , és bő genyedéstőí. Ezek mellett a' rosz környül-
mények is figyelmet érdemlenek , mellyek közt álta-
lában a' sértettek nyomorognak, u. m. az ő öszvehal-
mozások a' kórházakban, ezekben uralkodó ragályos be-

t 
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tegségek, a' kórházi fene , a' dermenet 'stb. mind ezek, 
és illyes környiilmények öregbítik a' veszedelmet. 

301. S. 
Ila a' lősebeknéla' sértés nem olly tulajdonságú, hogy 

azonnal taglevételt, vagy fontosabb vérzésnek megállítá-
sát kívánná, akkor, hogy a' seb lefolyásárul, és a' talán 
idegen testek jelenlétéről meggyőződhessünk, az első ja-
vallás az, hogy a' seb szorosan kivizsgáltassék.-—Egyéb-
ként a' sebvizsgálatról, és az idegen testek kiemeléséről 
csak a' 240. és 267. S-ban mondottakat ismételhetjük. 

A' losebek tágítása, mellyet ez előtt átalános gyógy-
bánásként használtak, azon eseteket ide nem tudván, mel-
ly ekben az az idegen testek föltalálása és kivonása végett 
jelentetik, még következő esetekben kívántatik: 1.) olly ré-
szek lősebeinél, mellyek erős bőnyével huzatnak be , p. o. a' 
nyak hátsó részén, a' hátgerinczen, a' lapcsonton, az alkaron, 
a' teny eren, a' czomb fölső és külső fölületén, az alszáron és 
talpon lévőknél. Ezeknél a' bőnyéket mindenkor nagyobb 
kiterjedésre kell bemetszeni, mint az alatta fekvő része-
ke t , mi által egyes egyedül lehet a' daganat beköszönté-
sekor a' részeknek behurkódzását elmellőzni, mitől egyebb-
ként tartani lehet. 2.) Az igen engedékeny részek lőse-
beinél , mellyekben mindenkor bővebb vérömlés történik, 
p. o. a' borék sebeinél. 3) Ila rostos részek és idegek csak fé-
lig szakadtak be , és roncsolva vannak egyszersmind, 4.) a' 
vérzéseknél, hogy a' vérző edényt letakarítani, és lekötni 
lehessen. 5.) ha a' gomb izülésben akadt fö l , és a' seb-
zett a' csonkítást ellenzi. 6.) az üregekbe ható sebeknél, 
hogy a' véres érömleny kiüritethessék. 

A' tágítás a' betegség későbbi szakaszában is lehet 
szükséges, hogy t. i. a' genynek szabad kifolyás készítes-
sék , vagy hogy ekként csontszálj^ák vagy más idegen tes-
tek annál könnyebbenücivetessenek. A' tágításra a' gom-
bos kusztorával élünk, mellyet a' bal mutatón, vagyváj-
kutaszon vezetvén a' sebbe, vele a' sebet azon irány és 
nagyság szerint tágítjuk, mint a' résznek helyezete, és az 
egymis eset kívánja. 

Ha a' sebvizsgálat által meggyőződünk arról , hogy semmi 
nevezetesebb edény nincsen megsértve, akkor a' vérzés megállítá-
sára a' legbizonyosabb szer a' mértékletes nyomás. A' sebnek tá-
gítása által nem lévén lehetséges a' valamivel nagyobb edényt ma-
gában a' sebben lekötni, akkor az üteret a' sértett hely fölött ta-
karítjuk és kötjük le. 

302. S. 
A' lőseb egyebb gyógybánása a' roncsolt sebekéitől 

nem különbözik. Nyilását téppohval fedezzük, 's eztct 
CHELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 1 2 
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gyöngéden pólyával erősítjük-meg. A' seb egész vidékére 
hideg vizből, sósavas hugyagból, 's eíFélékböl oszlató bo-
rongatásokat rendelünk. Közönségesen a' beteg alkotmá-
nyának tulajdonságához szabva, a' beállott gyulasztó tii-
neményekhöz képest szoros értelemben lobüzőleg bánunk, 
csak ha a' rázodásnak tüneményei volnának hatalmasak, 
szükség eleintén fölindító, 's élesztő szereket nyújtani. 

303. S. 

Súlyos gyuladás és daganat szármozván, hideg boron-
gatások helyett a' genyedés előmozditása végett meleg lá-
gyító pépegyvelegeket rendelünk; melly beállván, 'a' lő-
csatornában a' pörkvarak fölmállanak, és az elzáródott 
edények gyakorta vérezni kezdenek. A' lőcsatorna irányá-
nak kell a' sebészt figyelmessé tenni ezen történet lehet-
séges bekövetkezésére. A' beteget ezen időszakaszban tu-
dós tapasztalt segédnek kell ápolni, és ha vérzés követ-
keznék, azt ny^omás vagy lekötés által szükség megállítani. 
A' vérzés lobbélyegü torlódással járván, hideg boronga-
tások és vérbocsátások jelentetnek. 

304. S. 
A' helybeli és közönséges gyógybánást a' genyedés 

alatt mindég a' seb életbeli állapotjához, és a' köz életerő 
mennyiségéhöz szabjuk (59. S-)- Főkép tiszta légről szük-
ség gondoskodni, és az altest kiürítéseire vigyázni. A 'ge-
nyedés alatt ollykor ismét gyuladás áll be , a' genyedés 
megroszúl, egészen fölakad; a' seb ollykor midőn már 
szinte behegedt, ismét fölfakad. Illykor többnyire idegen 
testek, főkép csontszálkák maradának a' sebben, mellye-
ket mihelyt csak lehet, azonnal félre kell mozdítani, a' 
mi ha közkép nem történhetik, akkor a' genyzsinórnak 
bevezetése a' leghasznosabb szer, melly által a' geny lei-
folyásának szabad utat készítvén, a' geny gyakorta a' 
csontszálkát is magával viszi. 

305. S. 
Ha a' lősebek csonttöréssel vannak összekötve, és ha 

a' csonkítás nincsen azonnal javalva, akkor a' gyógybánás 
mindenkor bajos és hosszú. — Ha a' seb a'környülmények-
höz képest kitágítatott, ha a' szabad csontszálkák kie-
meltettek, az öszvefüggők pedig helyeikre visszanyomat-
t a k , akkor azonnal a' törés beigazitásához, és a' Sc ü l -
t e t pólyájának nagy fazsindelek segedelmével eszközlött 
helybentartó kötés föltételéhöz fogunk, ha talán még na-
gyobb daganat, és izmok öszve húzódása még be nem kö-
szöntött volna. Ez lévén pedig az eset, vagy ha a' seb-
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zettet még átszállítani szükség, midőn ezen kötés által a' 
csontvégek egymásról való lecsnszszanása meg nem gátol-
tathatnék, akkor a' tagot félig meghajtott helyezetbe tesz-
szük, hogy ekként az izmok a' mennyire csak lehet meg-
gindárodjanak , a' tagot a' S c u l t e t pólyájával körül te-
kergetjük, és a' csontvégeket a' nagyobb elhibbanás ellen 
védjük. Csak midőn már a' gyuladásbeli tünemények köz 
— és helybeli gyógybánás által megkisebbedtek, lehet a' 
csont beigazításához fogni. A' tagnak a' D e s a u l t zsin-
delével, vagy annak a' B o y e r , S a u t e r , 'stb. erőmü-
vével tett állandó kifeszitése az alsó végtagokon nagy 
hasznú lehet, mellyet a' legnagyobb vigyázással kell al-
kalmazni. A' csontvégek egyesülését leginkább föltartóz-
tató okok következők: bő genyedés, a' törésnek rosz bei-
gazítása, idegen testek, csontelhalás. Ha a' genyedés olly 
szaporává válik , hogy a' beteg erei általa elpazarc>ltatnak, 
akkor idején a' csonkításhoz kell nyúlnunk. 

306. S. 
A' sokáig tartó genyedésnél nem ritkán az egész seb 

fölületéből vérzések jelennek meg, mellyek gyakran visz-
szatérnek, és a' beteget igen elgyöngítik. Ezen vérzések 
az edények gyöngeségén, és a' vér oldódzkodó állapotján 
alapúinak. Ekkor helybelikép és közönségesen erősítő 
szerek jelentetnek, mint a' kina, ásványsavalckal, miken 
kívül még tiszta légről, jó táplálmányrul kell gondoskod-
nunk, a' sebet pedig gyöngéd timsóval elegyített boros 
tölgyhéj fözetbe mártott tépetekkel kitömnünk. Ezen sze-
rek segedelmet nem nyújtván, 's az erőmerülés még in-
kább növekedvén, az izzó vasnak álkalmazása, vagy a' 
tag fő ütértörzsökének lekötése válhatik azon egyetlen egy 
szükséges szerré, melly a' csonkítást szükségtelenné te-
heti , 's mellyre még később is kerülhet a' sor. 

W T % 
Azon esetek meghatározása a' sebeknél főkép a' lő-

sebeknél , mellyek a' csonkítást szükségkép kívánják, a' 
sebészség legnehezebb kérdései közé tartozik. — Mellynél 
nem egyedül a' sértés fontosságát, hanem, mivel ezen 
esetek leginkább háború idejekor történnek meg, más mel-
lesleges kornyülményeket is szükség szorosan tekintetbe 
venni, a' mennyiben a' sebzettnek átszállítása, az illendő 
felvigyázás, és ápolgatásnak hiánya, a' betegektől hem-
zsegő kórházak, és azon veszedelem, melly a' több ideig 
kórházban való maradás által okoztatik, a' sebzett tag 
megtartását lehetségessé, vagy inkább lehetetlenné tehe-
tik , vagy legalább azt mívelik, hogy a' tag ken elnyomo-
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rodott állapotban marad vissza, úgy hogy az inkább ba-
jára mint hasznára legyen a' betegnek; ezekhez járul még 
az Iis, hogy a' tag megtartásának reménysége végett tett 
halasztása a' csonkitásnak halált hoz elő, holott az által 
a' sebzett életét még talán meg lehetett volna menteni. 

308. S. 
Ha a' seb tulajdonsága a' csonkítást kivánja, ezt men-

nél előbb végliőz kell hajtani, legalább az első 12-—vagy 
24. óra alatt, t. i. addig, még a' másod rendbeli tünemé-
nyek be nem köszöntenek.'—A' tapasztalás a' régiebb se-
bészek azon gondolatát nem hagyja helyben, hogy a' 
csonkítást a' betegség későbbi időszakaszára kelljen halasz-
tani. ; . 

309. S. 
Azon esetek, mellyek a' csonkítást azonnal kíván-

ják, lehetnek. 
1.) Ha valamelly tag a' gömb által egészen elszakasz-

tatott. Mivel az efféle sértésnél, főkép ha már a' gömb 
ereje szünekedett, a' csonthasadozás többnyire egész a' 
legközelebb eső izülésig terjedett , azért is a' tagot a 'sér-
tésen fölül jóval, vagy épen a7 legközelebbik izülésen fölül 
szükség lemetszeni. 

2.) Ha valamelly tagnak lágy és kemény részei xígy 
Öszveroncsoltattak és szét hasadoztak, hogy a' fenét elke-
rülni épen lehetetlen. 

3.) Ha a' csont sértése nélkül a' tagnak lágy részei 
közül a' legnemesebbek (a' nevezetesebb edények és idegek) 
nagyobb részt megvesztegettettek. 

4.) Ha valamelly tagnak vastagában a' lágyrészek és 
a' csontok a' legnevezetesebb idegekkel együtt öszvezu-
zattak, 's szakgattattak, habá r a' fő ütér meg nem sér-
tetett is. 

5.) Nagyobb csontok öszvezúzása, az edények öszve-
szakadozásával, és a' mélyebben fekvő részek öszveron-
csolásával egyetemben, a' nélkül, hogy a' bőr sértve lát-
tatnék. '—Mi előtt ezen esetben a' csonkításhoz fognánk, 
elegendő bevágások által meg kell győződnünk a' re j -
tett részek romlásáról. 

6.) Az ízülésnek (főkép a' térd és lábízülésnek) ösz-
veroncsolása, ha a' tokszálagok igen megszakadtak, a' 
csontok öszvehasadoztak, összezúzattak, vagy ha a' gömb 
az ízülésbe ikelődött, és ki nem emeltethetik. A' csont 
feje az egyebb csonttul egészen meg lévén válva, a' válli-
zülésben az i^fejet kivétetheti. 
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310. S. 

Mennél korábban liozzá fogunk ezen esetekben a' 
csonkításhoz, annál kedvezőbb lesz annak kimenetele. 
Csak a' közönséges megrázódásnak nagyobb fokánál, vagy 
fagyos időben a' részek tökély es dermedésekor szükség a' 
sebzettet a' csonkítás előtt izgató szerekkel föleveníteni. 
— Ellenben ha már a' másod rendbeli tünemények beáll-
tak , minekelőtte a' csonkítás végrehajtatott volna, ak-
kor is szükség a' műtéteit halasztani mind addig, míg il-
lendő gyógybánás által a' beteg a' genyedés időszakaszá-
ban nyugalmasabb állapotba tétetik, midőn is csonkítást 
azonnal lehet eszközölni. 

311. S. 

Ha a' csonkítás a' seb természeténél fogva nem azon-
nal javalltatik , akkor lehetetlen meghatározni, váljon, és 
millyen aztán következő tünemények miatt válhatik az 
szükségessé.'—Ezen esetek lehetnek: 1.) a' tag fenéje. 2.) 
ideg-tünemények, a' tönknek rángásai, dermenet, ha t . i. 
ezeknek okai a 'sebben vannak, és máskép épen el nem 
mellőztethetnek, 3.) erős fogyasztó genyedés. 4.) vérzés 
az egész seb fólületéból, mellyet megállítani lehetetlen. 

A' losobek u tán szükséges csonkítás je lentése i rő l , és mikor 
kell jen azt tel lyesíteni ? lásd: 

BILGÜER , D i s se r t , de membi orum amputat ione rarissiine admini -
s t randa aut quasi abroganda. Hal lae . 1761. 4. 

A FAURE , LECONTE , és GRILLION é r t e k e z é s e i a ' k ö v e t k e z ő k é r d é s 
fö lö t t : L 'amputa t ion é tant absolument necessaire dans les plaies 
compliquées de fracas des o s , e t pr incipalement celles qui sont 
faites par armes ä feu déterminer l e s ^ a s , oú il faut fair? 1'Am-
putat ion sur le c h a m p , et c e u x ^ e t T Í l convient de la d i f f é re r , 
e t en donner les r a i s o n s r - F r F r í x de l 'Acádémie de chirurgie. 

LARREY , Mémoire sur les amputations : in Me'm. de Chirnrg. mili t . 
Yol . II. p. 451. 

SCHNEIDER , über die Amputation grosser Glieder nach Schusswun-
dsn . Leipzig 1807. 8. 

WAGNER , Versuch einer nähern Bestimmung der Indicat ionen zur 
Amputation der grösseren Gliedmassen , besonders nach Scbuss-
wuuden. Im Journal für Chirurgie und Augenheilkunde von 
GRAEFE u n d W A L T H E R , B d . I . 1 3 9 . l a p . 

COFELAND HUTCHISON , Some fur ther observations on the subject 
Qf ^the proper Period of amputating in gunshotwounds. Löndotj 

—- — Practical observations in Surgery. 2. edit . London 1826. 
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RÜST, über die Amputation grösserer Gliedmassen; in seinem Ma-
gazin. Bd. VII. 337. lap. 

GUTHRIE , a treatise on Gunshotwounds , on Inflammation, Erysipe-
las etc. 3 Edit . London. 1827. 

V . 

M é r g e s S e b e k . 
FONTANA'S Beobachtungen über die Natur der thierischen Körper 

und das Viperngift. Aus dem Italienischen von HEBENSTREIT , 
Leipzig 1785. 8. 

ENEAUX ; methode de traiter les moursures des animaux enragés et 
de la v ipére , suivie d' un précis sur la pustule maligne. Dijon 
1785. 8. 

W . KRUSE, (ROUGEMONT) D. de vulneribus, quae virus habent . 
Bonnae 1794. 8. 

LE ROUX, über die W u t h . Eine Preisschrift. Aus dem Französischen 
Tübingen 1795. 8. 

ANDRY'S, Untersuchungen über die W u t h nach dem Bisse toller 
Thiere . Aus dem Französischen. Leipz. 1785. 

PORTAL'S Bemerkungen über die Natur und Heilung der W u t h vom 
Bisse toller Thiere. Aus dem Französischen. Leipzig. 1782. 8. 

HAMILTON'S Bemerkungen über die Mittel wieder den Biss toller 
Thiere. Aus dem Englischen. Leipzig, 1787. 8. 

MEDERER , Syntagma de rabie canina. Friburg 1783. 8. 

ROUGEMONT'S Abhandlung von der Hundswuth. Aus dem Französ. 
übersetzt von WEGELER. Frankfur t 1798. 8. 

BENEDICT , Ideen zur Begründung einer rationalen Heilmethode der 
Hundswuth ; nebst einer Vorrede von ROSENMÜLLER. Leipzig. 
1808. 8. 

FOTHERGILL, Abhandlung über die Natur der Krankhe i t , die durch 
den Biss eines tollen Hundes veranlasst wird. Aus dem Engli-
schen von WERNER. Wien 1810. 8. 

TROLLIER, nouveau trai té de la r age : Observations cliniques, re -
cherches d ' anatomie pathologique et Doctrine de cette maladie. 
Lyon et Paris 1820. 8. 

312. 5. 
A' mérges sebeinél nem csak a' részek öszvefüggése 

van megválasztva, hanem azok még tulajdon anyaggal is 
meg vannak fertezve, melly leginkább oka némelly kü-
lönös tüneményeknek. Ide tartoznak: a' méhek és dara-
zsol szúrásai, a' vipera, és ádáz állatok harapása. Azon 
eértések bemocskozása is ide tartozik, mellyek halottak 
metszéseinél rothadt anyagok által okoztatnak. 
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313. S. 

A' holott ah bontásakor esett sértések nem mindég-
ugyan azon tüneményeket okozzák; ezen részről sok függ 
a' beteg alkotmányától, sok a' holt test minémüségétöL 
A' metszések nem olly veszedelmesek mint a' Szúrások. 
Gyakorta a' sértés helyén egyedül nagyobb nyomos fáj -
dalommal és a' nyirkedények földagadásával járó gyula-
dás támad. Nem ritkán ezen helybeli . tüneményekhöz 
(mellyek többnyire 10—16 óra alatt jelennek meg) ideg-
láznak tüneményei kötetnek. Ezen sértéseknél a ' sebet 
szorgalmatosan szükség kitakarítani, 's eléggé kivérzeni 
hagyni, vizzel, vagy vizes eczettel mosni, kiszívatni, 
ragtapasszal fedni , és arról gondoskodni, hogy a' sér-
tés ujolag rothadt anyagokkal érintetbe ne jőjön. A' 
metszett sebeknél ezen gyógybánás rendszerint elég; a' 
szúrott sebeknél azonban ezeken kívül hasznos még 
az égetés is. Hatalmasabb gyuladás támadván, nadá-
lyokat rakunk azonnal, meleg bódár borongatásokat 
rendelünk, és ha tályogok támadnának, ezeket jókor föl-
nyitjuk. Idegláz tüneményei jelenvén meg, az ezeknek 
megfelelő gyógyutmód jelentetik. 

Némellyek azt hiszik, hogy a' halot tbonczoláskor tö r t én t s é r -
tések után bekövetkező tünemények nem a ' ro thadt anyag fölszívá-
sától , hanem a' magát megsértőnek a lkotmányátul függnek , kik a -
zért is minden é te tő szereket félretesznek. 

A. COOPER , Lectures on the principales and practice of surgery 
with addit ional notes and Cases by F . TYRELL. Vol. I . Londou 
1824. lap. 19—21. 

J. S C H A W , über die Behandlung der bei Leichenöffnungen 
e rha l tenen W u n d e n (in Horns Archiv 1825. M ä r z , A p r i l , 347. 1.) 
olly sértéseket különböztet m e g , mellyek vagy olly ha lo t tak met-
szésekor szármoznak, kik a' savós hár tyák gyuladása után halván 
meg , halál u tán nem sokára_iolbohczoltat tak , vagy pedig mellyek 
a ' már sok ideig rothado tes tek, , fölnyi tása u tán támadnak . Ezen 
usólsók kevesbé veszedelmesek. O a ' sebnek i l lendő kivéreztetése 
u tán G o u l a r d vizével és mákonnyal t e t t b o r o n g a t á s t , aztán jó 
nagy mennyúégnyi édes higanyt és d á r d a n y t , 's e r re két óra m ú l -
tával mákonyt a jánl nagy mennyiségben. A' fá jdalom még tovább is 
t a r t v á n , az egész kar langyos mákonnyal vegyített G o u l a r d v i -
zében förde tessék , egy kevés hugyany a d a s s é k , a ' közben egyszer-
smind hevítő i ta lokat nyújtván a ' betegnek. A' nadályokat és é rmet -
szést Schaw foganat lannak t a r t j a . 

BASSEDOW ( ü b . d i e s c h w a r z e B l a t t e r a GRAEFE és W A L T H E R 
Journal jában Bd. XI I . 185. 1.) a ' halot tbontáskor vet t sebeket n'go-
noszféle genyedékkel (pustula maligna) egynek t a r t j a . 

Ezen sértések természetéről és orvoslásáról szóló különféle vé-
lemények öszvehasonlitását lásd M. L e o W o l f - n á l . Dissert. de 
m o r b o , qui laesiones in cadaveribus dissecandis haud raro sequi só-
let . Heidelbcrgae 1832. 

<é 
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314. S. 
A' méhek és darázsok csípései, vagy szúrásai leg-

csekélyebb fokai a' mérges sebeknek. A' falánkkal va-
lamelly csipős nedv hozatik a' sebbe, rendszerint erős 
fájdalom szármozik, és csak hamarjában nagy daganat je-
lenik meg. Hideg vízzel, vagy káforeczettel borozgatá-
sok elhárítják vagy enyhítik ezen tüneményeket. Állan-
dó fájdalomnál olaj éskábitó állományokból készített för-
dőket rendelünk. Ha a' fulánk a' sebben marad, azt a' 
sebből kihúzni szükség. 

315. S. 
A' vipera harapására kővetkező tüneményeknek 

nehezsége, különbféle környülményektöl függőnek, vál-
jon t. i. a' méregtömlőbül több vagy kevesebb nedv 
Öntődőtt e' ki, váljon a' vipera a' harapásnak pillantatakor 
izgattatott e' a' haragra vagy sem; télben mérgének fo-
ganata csekélyebb mit nyáron. A' viperaharapás talán 
csak ritkán halálos. 

A' harapás után a' sebben azonnal nagy égés támad , 
a' harapott seb lobot vet , megdagad, és a' gyuladás az 
egész tagra elterjed; a' nyirkedények megvörösödnek 's 
feldagadnak egész a' legközelebbik mirigyig, magok a' 
mirigyek is fölpöffednek, hatalmas láz támad , félre be-
széd, kis érverés, hányás, a' szív táján, gyakorta pedig 
a' gőgén fájdalmak tapasztaltatnak ; nem ritkán rángá-
sok, sárgaság, szorongások, ájulások szármoznak. 

A' sebben lévő méregnek elrontására, és fölszíva-
tásának elmellőzésére legczélszeresebb, ha a' sebet föl-
metszvén a' mérget étető szerrel, u. m. tiszta folyó hu-
gyaggal, vagy sósavas dárdaccsal rontjuk el. — tagnak 
a' harapott hely fölött zsinórral eszközlött öszvfeszorí-
tása, és köpölyök föltétele szinte czélirányosak. A' 
seb vidékére olajt kenünk be , a' sértett részt étető hu-
gyannyal vegyített olajba már t juk ; belől alszénsavas hu-
gyagot adunk, a' beteget ágyban tartjuk, hogy az ekként 
bekövetkező izzadás illendően ápoltassék. 

") PIORRY , Considérations physiologiques sur la morsure d' une vi-
pére , traitée avec succés par 1' application de ventouses; in Ré-
veu médicale. Octob. 1826. 63. 1. 

A' köpölyök és lekötésnek , ha csak a' sebből minden méreg 
ki nem takarítatik , csak pillantati fogonata van , (Annales des Sci-
ences d' observation. Paris Avril, 1829. 123. lap). P e r n o c k-nak 
(Americal Journal of the raedical Sciences May 1828) próbatételei-
ből az jő ki, hogy a' köpölyök fölte'lele egy részt a' tag idegeire 
bénitólag h a t , más részt a' gőzkörnyékes lég nyomásának föltartása 
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által a' méreg fölszivatását akadályozza. Innét szükséges legyen te -
hát mindenkor , mielőtt a ' köpöly félremozditatik , t a ' sebet 
kimetszeni. R o d o r i q u e (ugyan ott Augus t , 1828) ugyan ezen 
véleményen van, hanem még a' lekötés alkalmazatát is ajánlja, melly 
által hasonlókép gátoltatik a' méreg fölszivatása. 

316. S. 

A' kígyók marása melegebb tartományokban ugyan 
azon tüneményeket okozza, mint a' viperaharapás, csak 
hogy olly nagy sebességgel és súlyossággal, hogy a' ha-
lál csak hamar bekövetkezik, főkép ha valamelly ne-
vezetesebb vérér sértetett meg. Az ezen seb ellen aján-
lott szerek a' harapott rész kimetszésén vagy kiétetésén 
kivül ezek: a' szenegagyökér, az alszénsavas hugyag, és 
főkép a' férjany nagyobb mennyiségben 

IRELAND , Some Account of the Effects of Arsenik in counterac-
ting the Poison of Serpents. Medico-chirurg. Transact . Vol. II . 
pag. 398. 

Üeber den Biss der Klapperschlange. Lásd. Réveu médicale. Mai 
1827. 298—321. lap. 

317. S. 
Az ádáz, veszett vagy dühös állatok, főkép a' 

ku tya , farkas, róka , macska, ollykor még más állatok 
harapásai (marásai) is a' sebet olly tulajdon ragállyal 
fertezik meg, melly az egész testre hatván a' víziszonyt 
(Hydrophobia) és a ' diihösséget vagy veszettséget, bom-
lást , ebádázságot (rabies canina) okozza. 

318. %. 
A' dühösség vagy magától számozik, (önkény tes dü-

hösség) vagy a' méreg továbbadása által. Az ádazság okai 
gyanánt teldntetnek:_a^iűeíegségnek nagyobb foka, a? 

melegnek és hidegnek sebesebb változása, rosz élelem, 
víz szűke, és ki nem elégített nemi inger. 1— Az ádázság 
önkénytes vagy is magátul való kifejlődése az embernél 
sokaktúl tagadtatik, mivel annak főtiineménye t. i. a' víz-
iszony sok más betegségeknek is tulajdona. Némelly ta-
pasztalások még is annak lehetségét kétségen kivül te-
szik. ^) 

MANGOR , i n A c t . S o c . r e g . H a f n i e n s . V o l . I I . O b s . X X X I I . 
408. lap. 

New-York Medical Repository of original Essays by MITSHELL, Pa-
scalis and Akerly. Vol. V. 
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Z i e g l e r (Salzb. medic. chirurg. Zeitung. I82I. Bd. III . 190. 
1.) a ' dühösségnek támadását a' természetes táplálmánynak a' hús -
nak és vérnek hijányában képzeli, azért is ezen betegséget vérszomj-
nak vagy húsvágynak akarja neveztetni. 

319. S. 
A' kutyáknál a' dühósség következőleg nyilatkozik: 

az eb kedvét vesztve szomorúvá leszen, csendesen fu t -
károz, a' falás és ivás iránt imámossá válik, gyakorta 
ezen időszakaszban útközben fekvő darab papírt 's ef-
féléket fölkapogat, és különbféle tárgyaltat nyalogat, a' 
víztől iszonyodni kezd, és más ebek futnak előle. Kiné-
zete mind inkább elváltozik, farka lábai közé kunkoro-
dik , szőrei a' hátán berzenkednek, szemei meggyulad-
nak, megcsipásodnak, mindent, a' mi csak eleibe akad, 
megkapni vágyakodik, még a' maga ura fele is kapkod. 
Járásában tántorog, nyála szája szélein folyik, más kutyák 
a' nyála által bepiszkolt tárgyaktól futnak , gyakrab-
ban öszverogyik, vizet látván rángani kezd, 's végre rán-
gások közt döglik meg. 

320. g. 
A' nyál y o\\i e r szerint, ki a' nyálmirígyeket 

változatlanúl találta, nem más mint a' légcsővek meggyu-
ladt hártyjájának elválasztott taknya) tulajdonkép kalauzza, 
korcsolyá ja a' dühméregnek. Ezen méreg helytálló természe-
t ű , különbféle anyagokhoz ragadhat, és káros foganatát 
sok ideig megtarthatja, foganata fejlődtetésére nem szük-
ség épen valamelly nyilt sebbel érekezni, mert a' vékony 
hámmal fedett részek által is fölvétethetik ezen méreg, 
ha bár az meg nem sértetett is. — A' dühös állatnak nem 
minden harapása okoz ádázságot, talán különös ösztön-
fogékonyság szükség hozzá; de az is megtörténhetik, hogy 
a' ruha fedte részekre ejtett sebeknél a' méreg a' ruhán 
maradván, a' seb meg nem mérgesítetik. 

321. S. 
Az ádázság kitörésének ideje a' harapás után igen 

különbözik, mint a' harapottnak alkotmánya, a' sebnek 
helye, az esztendő része, és mint a' betegnek különb-
féle testi és lelki befolyásai változnak. Gyakorta 7. 14. 
többnyire 20 — 40 napok, máskor több hónapok, sött 
több idő is eltelik a' harapás és kórkitörés közt. Ollykor 
a' veszettség kiütésekor a' seb még tár , többnyire mégis 
már behegedt, mert ezen seb minden baj nélkül csak ha-
mar begyógyul. 
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322. S. 
A' seb még tár lévén, a' dühösségnek kitörése az 

által köszönt be , hogy a' seb színe elváltozik, belőle 
bizonyos vékony geny szivárog, mik mellett a' seb visz-
ket , sajog, melly érzelmekből az egész tag részesül. 

A' seb be lévén hegedve, benne viszkető fájdalmas 
érzés jelenik meg, melly a" sértett résztől az egész ta-
gon egész a' tarkóig, és a' test egész oldalán elterjed. A' 
sebhely földagad, meggyulad, fólfakad , és eves rosz-
szagá nedv ürül ki belőle. A' szivó erek és a' közel fek-
vő mirigyek egy kévéssé fölpöffednek, a' fájdalmak az 
idegek lefolyása szerint terjedeznek. A' részek gyakorta 
mint egy megszélhüdnek, és könnyen apró rángások tá-
madnak benők. Ollykor azonban a' sértett részben sem-
mi változást nem lehetett észrevenni. 

323. S. 
Ezen tüneményekkel egyetemben fáradság, tetem-

súly, szélhűdés, kábultság, arczelkomorodás, fényiszony, 
szomorúság, és nagy érzékenység támadnak. Az álom 
nyugtalan, ijedelmes fölocsodásokkal és félelmes álmok-
kal félben szakadoz, az arcz elfajúl, meghaloványodik , a' 
szemek bádiadtak, kónybe borultak, gyakorta dermedtek, 
vörösek; a' nyál a' szájürben meggyülekszik, az érverés 
kicsiny, rendetlen, a'sohájtással gyakorta felbenszakadt 
lehelés szorult; a' szózat mély, üres, akadozó, reszkető, 
undorodás, imelygés, zóld epének valóságos okádása je-
lennek meg ; a' szivgödör f á j , a' szék fölakad, a' vizei-
let halovány. Minekutána ezen tünemények több vagy 
kevesebb ideig tartottak, belső égető hő , epesztő szomj, 
és a' garat szárazsága mellett mieden italtól való irtó-
zás jelenik meg, úgy annyira^-hogy minden valamelly 
nedv fölvételére tett törgkedés, később magának az ital-
nak , fénylő testeknek tekintete, a' léghuzam 'stb. a' ga-
ratnak legerősebb öszvehurkolását, és rángásokat okoz. 
A' görcsök leginkább a' nyak izmait lepik meg , gyakor-
ta közönséges dermenet (tetanus) szármozik. Ollykor a' 
betegek a' nedvet nem látva lenyelhetik. Máskor kimond-
hatatlan harapó vágy tapasztaltatik. Valóságos dühössé-
gek törnek ki a' betegen, midőn aztán velők jó szóval 
bánni nem lehet , és rendkívül ordítoznak, dühöngnek. 
Ollykor azonban a' beteg egész halála órájáig csöndes, 's 
eszén van. Száj okból SZÍVÓS nyál folyik, vagy pedig kö-
petik , midőn is tajtékzik a' beteg szája. — Ezek mellett 
a beteg merő eledeleket nyelhet , gyakorta epés hányás 
jelenik meg, a' férjfiakot állandó monymerevedés mel -
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lett a' közösülésbeli vágy rendkívül kínozza. — A' dühös-
ség tüneményeinek vége szakadván, a' beteg íigen elbá-
gyad, érverése szerfölött kicsiny és szapora; egyes tago-
kat ollykor szél sujt meg, és szörnyű állapotjának érzel-
me ötet kétségbe ejtvén, ollykor öngyilkosságán törek-
szik. Végre a' tünemények legnagyobb kifejlődésökkor, 
vagy az életerőnek kimerülése miatt , vagy belső élet-
müvek gyuladása állal, vagy a' szélsujtás és guta útján a' 
halál a' betegségnek második vagy harmadik napján min-
dennek véget vet. 

324. S. 
Halottbonczolás alatt a' seb vidékén az idegek 's 

ezeknek hüvelyei gyuladva, és a' velős állomány elfajúlt 
színűnek talaltattak ; úgy a' nyak a' gőgfedü, á bolyg-
az együtt érz - és rekeszidegek gyuladásai vétetek észre ; 
továbbad az agykérek is gyuladva, közikbe pedig savó 
kiomlődés tapasztaltatott, az agygyurmát szárazabbnak le-
hetett tapintani mint egésséges állapotban, és edényei fe-
kete vérrel láttattak eltelve. Ollykor a' szívlobot, hár-
tyájával öszvenövését a' szívnek, ezt a' vértől üresen, 
vagy hegedt vérrel csordúltig tele lehetett látni; lígy tii-
dőlobot, a' tüdőnek öszvenövését a' mellhártyával, 's ki-
száradását, továbbad a' gyomornak és más altestbeli zsi-
gereknek fenés gyuladását fedezé föl a' bonczkés. A' holt 
testek korán rothadnak, az izmok komorabb színt mu-
tatnak, még akkor is, midőn sok vér bocsátatott, a' vér 
különös nedvvel vegyült öszve. Ollykor azonban sem-
mit , mi természet ellen volna, sem lehetett tapasz-
talni. 2) 
1) METZGER, (AÜTENRIETH) , de hactenus praetervisa nervorum lu-

stratione in sectine hydrophoborum. Tubiugae 1802. 
2) HORN, im Archiv für medic. Erfahrung. 1821 J a n u a r , Febr. 

1. lap. 

L o c h e r (Dissertatio exhibens magnum lienis in hydropho-
bia momentum. Göttingae) azt állítja , hogy ő minden ádáz ebnek 
lépén különböző nagyságú és idomú világos sárga nyirkos nedvvel 
t e l t , az említett életmű fölületén mindenütt elhintett holyagcsákot 
tapasztalt , a' léplobnak ugyanakkori tüneményeivel egyetemben. 

325. S. 
A' dühösség tőokára nézve úgy látszik, hogy ezen 

betegség mivolta az idegeknek, főkép a' duczrendszer-
nek sebes haladási! gjailadásában fekszik; honnan a' dü-
hösség ideges tüneményeinek megegyezése a' dermenet, 
és más ideges bajokéival magyaráztathatik meg. 
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A' víziszony természetéről szóló különböző véleményekről lásd: 
H a r l e s über die Behandlung der Hundswuth , und insbesondere 
über die Wirksamkeit der Datura Stramonium gegen dieselbe. F rank-
fur t 1809. 4. 

J. H ä r d e r (Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der 
Heilkunst von einer Gesellschaft praktischer Aerzte zu St. Petersburg. 
Petersburg 1821. 137. lap.) azon kérdést tet te föl,(váljon lehetséges vagy 
legalább valószinű-e az, hogy a' föJszivás ú t ján a 'ha rapo t t sebből a ' 
vérkeringésbe jutott méreg, itten a' nélkül hogy az ellenhatást fö l -
gerjesztené egy darab ideig megmaradjon , de aztán az eredeti be-
oltásnak helyére ismét letétetödjék , hol is csak ugyan a' dühös-
séget megelőző ösmeretes tüneményeket okozná, és végre innét az 
idegek gyuladása egyetérzés á l t a l , vagy akármi máskép a' víziszony-
nak tüneményeit hozná elö? — E z e n kérdésre egy különös eset 
ál tal ve temedet t , mellynél a1 víziszonynak nyilván megjelenő t üne -
ményeinél a' sebhelynek kiirtása után a' tünemények csak hamar 
elenyésztek, ismét megjelenének , és a' sebből kinőtt taplós igen 
fájdalmas csomónak kiirtása u tán , mellynek kifejlődése alat t a' d ü -
hösség tüneményei ismét megjelentek, a' sebet sok ideig genyedésbe 
t a r tván , tökéletes gyógyulás következett. 

L a n g e n b e c k (Nosologie und Therapie der chirurgischen 
Krankheiten III. Bd. 843. lap.) a' víziszonynak természetét abban he -
lyezi, hogy a' dühméregnek a' fertezett harapott sebbul a' vér gyurmá-
jába való letétele által a' vér olly minémüségbeli változást áll ki , 
mellynél a' természet a' mérges anyagnak kiigazításával foglalatos-
kodván , a' nyálmirigyeket"bérlené k i , erre a' mirigyek olly nyálat 
készítenének, melly ragályos anyagot tar tana magában. 

326. S. 

A' dühméreggel fertezett sebek jóslata mindenkor 
a' legkétesebb. Minden attól függ, hogy a' méreg ma-
gában a' sebben elrontassék, 's ekként egész testre való 
hatása elkeríiltessék. A' víziszonv> kitörvén, a' mester-
ség csak ritkán képes segedelmét nyújtani, még pedig 
annál kevesbé, mennélj iamírább bekövetkezik a' beteg-
ség , és minél súlyosabbak tüneményei. 

327. S. 
Hogy a' méreg a' sebből kiirtassék, és hogy behatá-

sa az egész testre meggátoltassék, a' legbizonyosabb szer 
az egész sebnek kimetszése; mi ha nem történhetnék, a' 
sebnek és egész környékének vízzel, sós vízzel, vizes 
eczettel való kitakarítása jelentetik, a' mit sokáig szük-
ség folytatni; a' keskeny sebeknél a' sebet először tágí-
tani szükség, a' vérzést pedig köpölyök, vagy meleg-
vízzel ápolgatni. Ezek után a' sebet izzó vassal, sósavas 
dárdaccsal, tiszta folyó hugyaggal, égető kővel (tiszta 
hamaggal) vagy behintett és ellobbantott porral beható-
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lag égetjük ki. A' pörkvarat jókor le kell vennünk, ég 
behintett kőrösbogár porra l , vagy izgató kenőcsök által 
több hónapokig gyapora genyedést szükség ápolnunk, az 
egész seb' környékére pedig egész a' nyáláradásig higany 
írt kennünk. Ezen gyógybánást használjuk altkor is , ha 
már a' seb behegedt és fájni meg dagadni kezd. 

3 2 8 . S . 

Ezen helybeli gyógybánáson kivül belső haszonra 
különbféle szerek ajánltat tak, arra való nézve, hogy a' 
víziszonynak kiütése meggátoltassák- Ide tartozik az iz-
zasztó gyógyutmód, a' kőrösbogarak, a' szepnőnyének, 
a' nyálözönig folytatott higanynak, a' káfórnak, a' tiszta 
folyó hugyagnak belső használása, faolajnak dús bedör-
gölése 'stb. A' higanynak egész a' nyáláradásig f o l y -
tatott használása legtöbb bizodalmat látszik érdemleni, 
valamint a' szepnőnyének alkalmazása i s , mellyet egy 
vagy több szemertűl kezdvén, öregbedő adagokban egész 
bódár foganatának első nyomáig szükség folytatnunk. 

WALTHER , über die Heilkraft des Quecksilbers bei dem Starr-
krämpfe und nach dem tollen Hundsbisse. In seinen Abhandlun-
gen aus dem Gebiete der practischen Medicin, besonders der 
Chirurgie und Augenheilkunde. Landshut 1810. Bd. I. 169. 1. 

W e n d t (Darstellung einer zweckmässigen, und durch die 
Erfahrung erprobten Methode zur Verhütung der Wasserscheu nach 
dem Bisse eines tollen Hundes. Breslau 1824. 8 . ) a ' következő 
Dr. K r u 11 g e által fölhozott gyógybánást ajánlja : a ' seb lan-
gyos vízbe mártott szivaccsal mosassék k i , és a' sebet kcrösbogár 
porral kitömvén , reá kőrös-tapasz tétessék olly kép , hogy az a ' 
sebet minden felül fél hüvelyknyire haladja meg , ezen kivül az 
édes higanyból fél ege'sz egy szemernyi adassék még éjjel :s min-
den negyedik órában; regvel és estve pedig a' szürke higanyos i r -
bu l egész terecstől kezdve fél nehezékig dörgöltessék b e , még pe-
dig először a' seb' f ö l é , aztán váltogatólag az egyebb végtagokra. 
A ' hólyagtapasz által okozott hólyag ollóval vétetik l e , a' ned-
ves por félre mozdítat ik, és a ' szerint mint a ' seb fölületes vagy 
mély ismét új hintetik b e , vagy pedig csak a' fölbör lévén le-
horzsolva kőrösbogár írral kötöztetik egész hat hé t ig , a' beteg ö'sz-

tönfogékonyságát vévén tekintetbe. Az enyhe sósavas higacs pora, 
és a' bedörgölések egész a ' nyáláradásig, a' foghús higanyos da -
ganatáig , és a ' nyálnak naponként fontnyi vesztéseig folytat-
nak , ezeken túl az ír nem dörzsöltetik be, hanem csak annyi eny-
he sósavas higacs ada t ik , mennyit a' mértékletes nyálszivár fö l -
tar tására elegendőnek vélünk. Hat hét múlva borsó nagyságú geny-
kutacsot teszünk föl. — 184. harapottak közül néhány hetekkel 
későbben csak kettő hala meg a' víziszonyban. 

2) MÜNCH, praktische Abhandlung von der Belladona und ihrer 
Anwendung, besonders zur Verbannung und Heilung der Hunds-
w u t h , Göttingen 1785. 
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AJ szepnőnyének gyökere az újabb időkben főkép B r e r a , 
és S c h a l l e r n ál tal igen ajánl ta tot t . — B r e r a (Klinischer 
Commentar über die Behandlung der Wasserscheu. Aus dem I ta -
lienischen überse tz t , und mit Anmerkungen begleitet von M e i e r . 
Brandenburg 1822. 8) a' szepnőnyét a' legnagyobb adagban nyúj-
totta , t . i. 24 óra alatt egész három nehezékig , és minden beteg 
közel 8 obont vagy többet is elköltött belőle , belől egyszersmind 
enyhe sósavas higacs, vagy maga a' rágó sósavas higag, kivül pe-
dig a' higanyirral te t t bekenések alkalmaztattak. — S c h a l l e r n 
(Anweisung der Hundswuth auf eine durch lange Erfahrung er -
probte Weise sicher vorzubauen, und sie zu heilen. Beireuth 1824. 
8.) a ' sebnek karczozását, kivérzését, és izzó vassal tet t mély ki-
égetését , 's ugyancsak annak olly írral való kötözését javasol ja , 
melly 12. s zemer káforból, két terécs terpetinolajból, két obon orsz-
irból , 8 , szemer vörös higagbói, és 4. terecs kőrösbogárporbul á l l . 
Az izzó vasat ügyesen alkalmazni nem lehetvén , a' seb karczozása 
és kivéreztetése u t á n , a ' sebet sósavas dárdaccsal (dárdanyvajjal) 
é te t jük k i , ezt két óra múltával újólag ismételvén, 's aztán a' fö-
lebb említett írral kötjük b e , a ' minek egész a ' 14-dik napig reg-
vel és estve kell történni. Ekként cselekszünk akkor is , midőn a ' 
sértett bőr kékvörösre van zúzva .—Ezek után a' harapott a ' szep-
nőnyegyökbííl életkorának megfelelő adagnyit kap , enyhe sósavas 
higaccsal és kajeputolajjal czukorban , italul pedig következendőt: 
V | | . A' tikszem virágbul és f ü b ü j 3. obonnyit ; — A' bojtorján gyökér-
ből és szappangyökérbol mind kettőbiil másfél obonnyi t : — A' hámo-
zott higviritz gyökérből 3. nehezéknyit; — A' keserédes venyigék-
bül 6. nehezéknyit ; — Az ánizsmagbul egy nehezéknyit. — Oszve-
vágva 's vegyítve , add használásul; jegyezd : 34- pint vízben három 
tele kanálnyi főzessék belőle. (R ||. Hbae et flor. anagall. arv. unc. 
3. Rad. bardanae, saponariae aa. unc. unam semis. Rad. liquir. dr. 3. 
Stipit. Dulcam. dr . 6. Sem. anisi dr. unam, m. d.). A' szepnőnye a ' 
beteg korához és alkotmányához képest naponként ^ -2 vagy egy 
egész szemerrel haladván fölebb, adatik egész szemkáprádzásig, szé-
delgésig. Mihelyt ez^n tünemények igen fontosak, a' szepnőnye 
többé nem szaporítatik , hanem azon adagban még 14, nap tovább 
is folytatik. Ha ezen használás mellett a' 14. nap előtt kisbednek 
a' tünemények, akkor a' szepnőnye mennyiségét ugyan azon arány-
ban szaporítjuk , még csak említet t fogtínatai ismét egész erővel 
be nem állnak ; a ' szert ezen esetben is egész a' 14-dig napig foly-
tatván. Az édes higany, kajépntoiájnak mennyisége nem változik.— 
A' 15-dik naptól fogva ismét azon arányban kisebbítjük a ' szepnó-
nyének mennyiségét, mint a' mellyben öregbí te t tük , még pedig 
egész addig, míg azon adagra nem jövünk, mellyel kezdők. Ezen adag 
egész a' 28-dig napig folytatik. — A' 15-dik naptól kezdve a' seb az 
említett írral csak egyszer kötetik be napjában ; a ' 28-dik naptól fog-
va egész a' seb tökéletes behegedéseig következő írt használunk. V | | . 
3. nehezéknyi orsz í r t , 5. nehezéknyi zilizírt; vegyítsd öszve, 
cs ad használásul. (Rp. Ungv. basilici dr. t r e s . ungv. al thaeae 
dr. 5. ni.). Az ital miudennap újan készítet ik, mellyből a' beteg 
naponként elkölti az illendő mennyiséget mind addig , még csak a ' 
seb be nem heged. 
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329. S. 
M a r o e h e t t i és mások észrevételei szerint az ádáz 

állat harapása után 3. 5. 7. és 9-dik napra vagy később 
is, a' nyelv alatt az állalatti mirigy nyílása mellett a' 
uyelvféknek két oldalán apró hólyagcsák és csomócskák 
képződnek, melly ékben kutasz segedelmével hullámzó 
mozgást lehet tapasztalni. Ila ezen hólyagcsák támadá-
sul?: után, lígy mondják ők, az első 24. óra alatt föl nem 
nyittatnak, a' méreg fölszivatik, és a' beteg életének vé-
ge. Azért is a' harapóttat a' nyelve alatt hat hétig na-
ponként kétszer szükség mégtekinteni, melly idő alatt 
a' beteg vagy naponként í j fontnyi nyúlrekettye sudarai-
bul (summitates et ílores genistae lüteae tinctoriae) és 
virágaiból készített erősfőzetet, vagy ugyan ezen szer' po-
rából naponként négyszer egyegy nehézéket veszen. Ezen idő 
alatt a' hólyagcsák meg nem jelenvén, többé a' víziszony-
tól félni nem ke l l , ha pedig megjelennek, gerellyel föl-
nyittatván, izzó vassal pörköltessenek meg, a' beteg szá-
ját nyúlrekettye főzette! öblöngesse. — Ezen észrevéte-
lek igazságát további tapasztalásoknak kell bebizonyítani, 
de a' seb helybeli orvoslásátul ezen gyógybánás benünket 
semmi esetre vissza ne tartson. 

Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunst von ei -
ner Gesellschaft praktischer Aerzte zu St. Petersburg. Petersburg. 
1 8 2 1 . Bd. I. 

Dr . MAYER , u g y a n o t t Bd. I I . 88 . l ap . 
RUST'S, Magazin. Bd. X . 189. 1. — Bd. XVI. 149. I. 
XANTHOS , in HDFELAND'S , Journal , 1824 , März. 
AMELUNG , ugyanott 1824, December, 88. 1. 
OMODEI , Annali universali di Medicina. Juny 1825. 

330. S. 

A' kiütött víziszony orvoslására a' már említetteken 
kivül, még a' mákony, a' pézsma, és más görcsszéllesztő 
szerek, a' maszlag (Stramonium), hatalmas érmetszé-
sek, eleintén hideg özönfordők, és számtalan titkos, még 
a' nép kezében forgó szerek ajánltattak. 

A' nyavalya kezdetekor tett, 's egész az ájulásig vitt, 
minden nehezedéssel ismételt érmetszésnek, valamint az 
egész a' nyáláradásig folytatott higany ugyan akkori al-
kalmazásának , a' szepnőnyének, és a' nagy mennyiség-
ben adott borostyánmegy víznek részére látszik leginkább 
hajlani a' tapasztalás. 
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1) HARI.ES, (ibér die Behandlung der Hi jndswuth , und insbeson 
dere über die Wirksamkei t der Datura Stramonium gegen die 
selbe. F r a n k f u r t , 1809. 4. 

2) v . SCHALLERN , az id. helyen. 160. lap . 

Eml í tés t érdemel még a ' zöüllcnek a lka lmazása , az e lőre bo 
csátott énnetszés után való befecskemlése a ' langyos víznek a' vér 
é r b e , és a' belsőleg adot t nagyobb mennyiségű ólom. 

1) JULIUS und GERSON , Magazin der ausländischen L i t e r a tu r . 1822 
Julius , August. 

2) MAGENDIE , Journal de Pl^ysologie. Tom. IV". 1. 132. 
3) FAYERRTFANN , in Annais of Pbilosophy. Sept. 1824. 1. 132. 

V i S . -

A' sebztisi dermenet. 

TRNKA DE KRZOWITZ , Coinmentarius de tetono. Viennae 1777. 
STARK, Commentarius t h e o r e t i c o — p r a c t i c u s de te tano eiusque spe-

ciebus praecipuis. Jenae 1781. 8. 
TIIEDEN'S , neue Bemerkungen und Erfahrungen . Berlin 1782, T h l . 

1 . 1 4 7 . lap. 
BILGUER , Abhandlung vom Huridskrampf bei W u n d e n . Berlin 1791. 
MURSLNNA , neue medicinisch - chirurgische Beobachtungen. Berl in . 

1 7 9 6 . 5 3 4 . lap. 
FOURNIER , du té lanos t r a u m a t i q u e , Paris an 11. 8. 
STÜTZ , Abhandlung über den W u n d s t a r r k r a m p f . S tu t tga r t 1804. 8. 
LARREY , Mémoires de Chirurgie mil i ta ire . Vol . 1. lap. 235. Vol . 

I I I . 2 8 6 . lap. köv. 
WALTHER , Abhandlungen u. s. w. T h l . 1. 
Medico-chirurgical Transactions. VoL VII. 448. lap. köv. 
G. BERGAMASCHI , su l la m i e ü + r d e e sul t e t a n o , loro i den t i t a etc. 

Pavia 1820. 8. 
EECK , über den Sitz und die N a t u r des T e t a n u s ; in Hei ldelbcrger 

klinischen Annalen . Bd. I . He f t 2. 277. lap. 
A. B. PELLETIER , Mémoire sur la Na ture et le t r a i t emen t du t é -

tanos t raumat ique in Revue médicale 1827. Novemb. Décemb. 

3 3 1 . ' S . 

A" sebekre következő dermenet (sebokozLa derme-
net , tetanus traumaticus) a' sebeknek legveszedelmesebb 
szöveményei közé tartozik, melly a' szerint, a' mint ál-
tala vagy minden izmok, vagy csak a' haj tók, vagy végre 
csak a' feszítők lepetnek meg, különbféle idomot mutat. 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG I. K. J 3 
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Azért különböztethetik 1.) a' szorosabb érlelmü derme-
net (tetanús), melly alatt az egész testnek egyenlő meg-
merevedése van jelen, és a' beteg egyenesen" feszítetvén 
k i , darab faként nyúlik el. 2.) a'melldermenet (empros-
thotonus), melly a' deréknak hajtő izmait lepvén meg, 
a' testei félkörként előre görnyeszti, 3.) hátdermenet 
(opisthotonus) . mellynél a' test hatfelé .kénytelik megha-
jolni. 4.) az oldaldermenet (pleurosthotonus), melly alatt 
az egyik oldal izmainak görcsös öszvehuzódása által, a' 
test ugyan ezen oldal felé kényszerítetik. 

A' dermenet legyakorább, a' melldemenel nem olly 
gyakor mini a' hátdermenet, az oldaldermenet pedig 
legritkább. 

332. S. 
A' dermenet lefolyása majd sebesebb , majd lassúbb. 

Többnyire három időszakaszokat lehet megkülönböz-
tetni benne. 

Az első időszakaszban a' gőg, és nyak izmainak 
görcsös összvehuzódásai vétetnek észre, a' szózat elváltozik, 
a' nyelés elnehezül, a 'né lkü l hogy a'toroküregben gyu-
ladás láttatnék, az arcz-izmck félrevonulnak, és később 
a' rágizmoknak állandó görcsei jelennek meg, (állgörcs, 
állcsukódás, trismus) — A' testben mindenféle kóborló 
fájdalmak, a' tagok merevedése, reszketege, inszökés, 
'stb. kevesbé állandó tüneményei ezen betegségnek. A' 
seb ollykor érzékenyebb lészen, szárazzá válik, ollykor 
mégis változatlanul marad. 

333. S. 
yf második időszakaszban a' görcsök szaporodván,' 

a' dermenetnek ezen vagy azon faja jelenik meg; az 
állgörcs olly erőssé leszen, hogy az állkapczát a' beteg 
sem ön ereje, sem idegen erő által föl nem nyithatja. 
E' mellett a' rágizom tája teszültnek tapintatik, fájdal-
mas és dagadt, az ajkak vastagok 's öszvehuzódnak, a' 
szemhéjak bezáródnak, a' szemfény igen megszűkül, és 
a' fényiszony igen nagy. A' szemteke megmerevedik, 
nem ritkán rángólag mozog, és végre egészen fölfordul. 
A' beteg ábrázatja egészen elváltozik, szomorúvá leszen, 
többnyire eleven piru, és az egyik vagy másik szájszeg-
let félre húzódik. Az aitest többnyire kemény, és be-
húzódott , a' szék fölakad, valamint a' vizellet is. 

A' legnagyobb fájdalmak az idegek és végtagok 
folyta szerint rohamonként jelennek meg, valamint vál-
togaíólag görcsök, és rángások is -mutatkoznak. Eleintén 
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a' rohamok ritkábban térnek vissza, később azonban alig 
tapasztalhatni valamelly enyhülést. — A' dermenet sebes 
lefolyásánál tökéletes álomtalanság, hosszabb lefolytá-
nál pedig nyugtalan, szorongató rövid álom tapasztalta-
tik. — A' szózat mindég érthetetlenebbé leszen 's végre 
egészen elvesz, a' nyelés elnehezedik, lehetetlenné lesz , 
és gyakorta az italoktul ugyan azon rettegés tapasztalta-
t ik , mint a' víziszony alatt. 

334. S-
Ä harmadik időszakaszban a' mellizmok és a' re-

kesz lepetnek meg a' görcstől. A' lehelés meggátoltatik, 
a' vérkeringés rendetlenné válik, és a' halál, a' görcs a' 
szívet érvén, vagy sebesen köszönt be , vagy pedig guta 
és szélütés által történik meg. 

335. S. 
A' dermenetesek eleintén egészen magoknál vannak, 

de a' betegség további lefolytában a' képzeletek több-
nyire zavarosak. Az érverésben mindenkor valamelly 
rendetlenség tapasztaltatik. Láz és valamelly belső gyu-
ladás járván a' dermenethöz, az érverés kemény és se-
bessé , a' kimenetel pedig váratlanul hal dóssá válik. 
Gyakorta megöli a' dermenet az embert már két vagy 
négy nap alatt is, ollykor tovább, ső^t néha hetekig is 
eltart. 

336. S. 
A' dermenet töoka hihetőleg az idegrendszer gyula-

dásában áll, legalább a' halott bonczolások az idegek' és 
hüvelyeik', a'gerinczagy és agy és^ezen utolsóknak ké-
rei közé történt savós nedv kiönMaésével járó gyuladásra 
mutattak. -— Leginkább a:' gerínczagy találtatik sértve, és 
ha nem minden esetben lehet is a' gyuladásnak világos 
nyomaira akadni, de az izgatást, vagy torlódásbeli álla-
potot mindenkor 1Ö1 lehet tenni.'— Egy esetben én a' ge-
rinczagylobnak a' legszembetűnőbb tündéire akadtam, 
's a' gerinczagyat pedig legalább egy hüvelyknyire kásás 
gyurmává találtam oldozva. 

337. 
A' dermenet gerjesztő okai igen különbözők.— Ezen 

baj leginkább rostos, szálagos képeletek sebeihöz adja 
magát, mellyek tépés, roncsolás, az idegek helybeli sér-
téseivel és lemeztelenítésével járnak. A' foglalványok, az 
ábrázat, a' nvak, az u jak, az ondózsinor sebeihöz is 

13 + 
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örömest kapcsolkodik, és főkép a' genyedés időszakasza-
kor köszönt be , vagy ollykor a' seJbhegedés alkalmával, 
vagy ollykor épen ezután. A'sebben maradott idegen tes-
t ek , főkép csontszálkák, az üterek lekötései, ha a' fonal 
alá talán ideg is oda kapatott, nem ritka okai a' derme-
netnek. Illy okai még a' dermenetnek: a' fullasztó re-
kedt meleg, meghűlés, a' mérsékletnek sebes változása, 
főkép a' mélyen és a'csermelyek mellett fekvő helyeken, 
úgy a' nedves, hideg, romlott légnek behatása azon mez-
telen hagyott idegekre , mellyekrol csak most mállott le 
a' fenevar. Iffiu, izmos egymik leginkább hajlandók a' 
dermenetre. 

3 3 8 . S . 

A'dermenet orvoslásánál főkép a' baj gerjesztő okait 
szükség tekintetbe vennünk, melly ha a' sebben helyez-
tetnék, mint p. o. idegen testek, az idegek huzkodása, 
kiszorulása s. a. t. a' sebnek tágitása által, vagy a' se-
bészség más törvényei szerint kell hogy eltávoztassék. 
Ezen tekintetből a' sebégetés, sőtt maga a' tagcsonkitás 
is javasoltatott. 
' ) L A R R E Y , a z i d . h . V o l . I . l a p . 2 7 1 . k ö v . 

DUPUYTREN , (Lecons orales de clinique chirurgicale . T o m . 
II. 1. 611.) a ' k i f e j l e t t de rmene tné l a ' t agcsonk í t á s t mint hasz ta lan t 
veti el . . 

339. S. 

A' dermenet további orvoslására számos szerek ajánl-
tattak, millyenek főkép a' görcsüzők, a' mákony nagy 
adagokban, (ez ha a' száj által föl nem vétethetnék , a' 
végbélbe, sött kis mennyiségben a' vizes mákony vonat 
a' szárvérérbe, vagy a' közepetti vérérbe fecskendtes-
sék:) a' pézsma, káfor, a' kőrösbogár-festvény, a' boros-
tyánmegy víz, a' kéksav, 2.) a' dohány, a ' terpet inolaj , 
a' férjany, s. TI. t. Stütz a' mákony és alszénsavas hamag 
külső és belső alkalmazását váltogatva ajánlja. Továbbad 
a' ldna, az égények, és más izgató meg erősítő szerek, 
a' hideg és meleg fördőnek alkalmazása. A' vérbocsátá-
sok sokaktól átalánosan , még pedig hatalmas mennyiség-
ben javasoltattak, úgy a' higanynak külső és belső alkal-
mazása, egész a' kezdődő nyálözönig; a' tarkóra és a' hát-
gerincz tájára alkalmazott égető szerek. 
1) PERCY U. LAURENT im Dictionnaire des Sciences medicales . Vol. 

X X V . lap. 31. 
2 . ) K l e i n adta legelőször a' kéksavat a' de rmenet e l l e n , de 

Heildelbcrger Klinisclic Annalen. 
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hasztalanul . Ő az I tner után készített savból 24. óra a l a t t 180' 
cseppet nyúj to t t , 's egyedül a ' h a l á l könnyedését tapasz ta lha t ta .— 
T r ez v a r t egy e s e t b e n , mellyben ugyan sok kedvet len k ö r -
nyülmények ütődtek öszve , az eml í te t t savat rövid idő hézagok-
ban 4. cseppig adván, közben közben vízzel föleresztve (20. csep-
pet 6. la t . vízben) a ' b ő r r e bedörgöl te tvén, a ' gö rcsöknek m i n d e n -
kor nagy hanyat lását vet te észre , ámbár a ' ha lá l mégis csak 
megje lent . 

Médical Recorder. 1825. Octob. 

340. i 

Az említett gyógybánások közül átalánosan egyik 
sem hagyatik ar tapasztalás által helyben, mellyek közül 
a' környülményekhöz, a' betegség sebes, vagy lassú le-
folyásához, az egymi alkotmányához, a' tünemények fon-
tosságához, és a' seb állapotjához szabva, a' legjobbat 
szükség kiválasztani. A' tapasztalás leginkább a' vérbocsá-
tások , a' mákonnyal egyesített enyhe sósavas higacs bel-
ső használása, a' szürke higanyír bekenése, és a' langyos 
fordők részére látszik leginkább hajlani. — A' vérbocsá-
tásokat leginkább ifiú izmos egymiknél mindjárta ' betegség-
kezdetekor , az izmok hatalmas feszűlésöknél, vörös ar-
czáknál, nagy fényiszonynál, szűk szemfénynél, főkép ha 
lobláz, vagy valamelly egyes gyuladás jelenik meg, szok-
tuk rendelni. Az erős öszvehuzódások által az egyes élet-
művekben okozott vértorlódásoknál, a' nadályok föltétele 
válhatik szükségessé, valamint a' seb vidékére is, ha a' 
seb igen fájdalmas és dagadt, midőn egyszersmind az em-
lített vidékre bódár pépegyvelegek rakatnak. Csak talán 
a' betegség kezdetekor képes a' hideg íordő az idegrend-
szerben kezdődő beteges folyamatot elnyomni, a' betegség 
későbbi kifejlődésével azonban a' rtíeleg fördők hasznosab-
bak , honnét utánok a' bizonyos, ha bár csak múlékony 
könnyedést lehet tapasztalni. — Ha a' dermenet lefolyása 
alatt és tüneményeiben torlódást vagy izgatásbeli állapotot 
veszünk inkább észre, akkor vagy azonnal, vagy az előre 
bocsátott lobellenes gyógybánás után a' görcsüző, u. m. a' 
káforral vagy pézsmával vegyített mákony, á' Stütz u t -
módja , vagy a' kéksav jelentetnek. — A' midőn meghű-
lés van okbeli öszvekötetésben ezen betegséggel, akkor a' 
mákony izzasztó mennyiségben teszi meg hű szolgálatát. 

A' mákonyt nagy 's öregbedő mennyiségben kel l nyúj tani . A ' 
kábultságtól ha bár 8, 10 , vagy 20. szemernyi adat ik minden m á -
sodik órában is, félni nem lehet , de az általa okozott székrekedést 
csőrével , szenna f o n á z a t t a l , vagy középsókkal egyengetjük eh. 
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344. g. 

A f e j sebei (vulnera capitis) a' sebészségnek legne-
hezebb tárgyai közé tartoznak. E' különös nevezetesse-
goket az agy sze iveitől veszik, mellyek a' sebbel majd 
azon időben szármoznak, majd pedig azután hozatnak elő; 
miért is a' fej sebeit kettős szempontból szükség tekin-
tenünk, a' mennyiben alattok vagy az agy különböző 
fedelékei szenvednek, vagy pedig dltalok ezen életmű be-
teges bdntahnai okoztatnak. 

Az első tekintetből különböztethetni. 1.) a' kaponya 
lágy részeinek sebeit. 2.) 'a koponyáéit, 3.) az agykéréit és 
az agyéit. — Azon beteges változások, mellyeket a' sebek 
magában az agyban okoznak, következők: 1, rázódás, 
2, gyuladás, és 3 , agy nyomás. 

342. S-
A' kaponya lágy részeiben a sértéseknek minden 

nemei helyet találhatnak, mellyek vagy csak a' bőrt hat-
ják meg , vagy a bönyefejtyíín, az izmokon, u. m. a' 
homlok — a' halánték — V nyakszirt — izmokon hat-
nak keresztül, vagy a' kaponya-hártyát is megjárják. A' 
vágott és metszett sebek a' közrendszabások szerint egye-
sítést kívánnak, mi mindenkor, a' seb vidékéiről a' hajat 
először lehorozsválváti, ragtapasszal és czélszeres fejpólyá-
val történhetik meg. A' halánték -— a' homlok — vagy 
nyakszirt-üterékből történő vérzést vagy a' sebnek égye-
sítése, és az ütéruek a' csonthoz tett nyomása, vagy leg-
bizonyosabban lekötés által állítjuk meg. A' behegedés , 
a' beteg magát jól tartván, többnyire csak hamar meg-
történik. Csak az epés alkotmányu egymiknél szármo-
zik a' fejbőrt meghaladó sebekre ollykor valamivel hatal-
masabb daganat, melly az egésziejre, ábrázatra, fülek-
r e , és szemhéjakra el ter jed^erintés alatt nem. igen fá j -
dalmas, az ujjal tett nyomást megtartja, az orbánczéboz 
hasonló sárgás vörössége az ujnyomásra elenyészik, de 
csak hamar ismét megjelenik, és lázzal, fejfájással, ímeiy-
gésekkel jár. Ezen tünemények nem veszedelmesek, mel-
letök a' seb tekintete meg nem változik, és érmetszések, 
gyöngéd hashajtókkal könnyen meggyőzik ezen bajt a' 
bőr' lekorpádzása mellett. 

343. S. 
A' kaponya bönyéje és hártyája (galea aponeurotica 

et pericranium) lévén megsértve, gyakorta főkép a' szú-
rott sebeknél, feszült, vörös, tapintás közben igen fá j -
dalmas daganat szármozik, melly nem terjed el annyira 
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mint az előbbeni, de nagyobb fejfájással, lázzal, álom-
talansággal és félrebeszéddel jár. Ennél könnyen genye-
dés támad, midőn aztán a'koponyahártya a'csonttál nagy 
körííletre fölválik, a' kaponya bajba keveredik, és a' gyu-
ladás egész a' kemény kérig terjeszkedhetik. Ekkor azon-
nal a' köz és helybeli vérbocsátások tétessenek, úgy a' 
hashajtók, és az egész fejre telt hideg borongatások is 
szükségesek. Hogy azonban minden veszedelmes bajtól 
megmenekedjünk, a' legbizonyosabb segédeszköz a' daganat 
jókori bemetszéseiben áll. 

344. S. 

A' kaponya fedelékeinek lebenyes sebei még akkor 
is , ha a' csont nagyobb vidéken pusztán maradott , a' le-
benynek illendő megtisztogatása után ragtapaszokkal, vagy 
néhány véres férczekkel egyesítessenek. A'karélyra tépetet 
és nyomadékot alkalmazunk, s' ezeket czélirányos fej-
pólyával erősítjük meg. Többnyire a' lebeny vagy karély 
tökéletesen odaheged, csak ollykor részenkint; midőn 
is aztán a'genynek szabad utat kell készítenünk: ha talán 
hullámzó daganat szármoznék, ezt azonnal fölnyit juk, és 
a' lebenynek oda forradását illendő kötözéssel erősítjük. 
Csak ritkán cserepedik föl a' csont, mi csak czélszeretlen 
gyógybánás után szokott történni. — Ha a' karély nem 
akar odaJiegedni, azért mert a' mélyebben fekvő részek 
sértve vannak, a' csont korcsszinűvé leszen, és egyszers-
mind ha a' lékezésre javallatok volnának talán jelen, ak-
kor a' karélyt mind addig megtartani kell iparkodnunk, 
mig csak az említett műtétei nem eszközöltetik. 

345. 
A' lcaponya takaróinak roncsolódásai daganatokat 

vagy is azon úgy nevezett szökéseket okozzák , mellyek 
többé vagy kevesbé lévén megfeszülve, gyakorta igen fá j -
dalmasok, ollykor észrevehetőleg hullámzók, kopogók, 
nein ritkán kemény karimával vétetnek körül , a' szerint 
a' mint a' fej hör, a' bönyesisak , vagy a' kaponyahártya 
szenvedének a' zúzódás által, és a' mint a' vér alájok el-
öntődött. A' könnyed szökések hideg borongatásra, mér-
tékletes nyomásra és ahhoz szabott lobellenes gyógybá-
násra elszoktak múlni : de ha a'szökés nagyobb kit r je-
désű, észrevehetőleg hullámzó, vagy igen fájdalmas, és 
feszült, a vagy ha a' vér a' bőnyefejlyű, vagy kaponya-
hártya alatt gyülekezett öszve, akkor azt azonnal elegendő 
nagyságú bemetszéssel fölnyitni, és a' vért kinyomkodni 
szükség. 
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A'roncsolódások u tán gyakorta később időben hul lámzó d a g a -
natok e r e d n e k , m e l l y e k b ő l , ha f ö l n y i t t a t n a k , folyó vér ömlik k i , 
és mellyek az az u tán a lkalmazot t i l lendő nyomó kötözést 
nem' t ek in tvén , vérrel ismét megtelnek. Tudok én olly e s e t e t , 
hol az efféle nagyobb ki ter jedésű dagana t t izenkétszer , és egymá-
s ikot , hol háromszor böke te t t meg addig , míg töké le tesen e l m ú l t . 

346. S. 
A' kaponya csontjainak megsértéseinél, zúzódásolat, 

vágott sebeket, horpadás vagy e nélkül járó hasadékokot 
és töréseket lehet megkülönböztetni. — A' kaponya fede-
lékei ezen sértéseknél különbözőleg lehetnek megsértve, 
de sértetlenül is találtatnak. 

347. S. 
A' kaponya roncsolódásai, mellyek akármelly tompa 

eszközzel, vagy szúrott és lősebek által oldoztathatnak, 
a' csontnak vagy csak a' külső csontlemezét, vagy a' csont-
bélt, vagy a' belső csontlemezt is érik. Ha lágyrészek sebe is 
van jelen, akkor ezeket eléggé tagítani szükség, hogy a' 
nyílás által a'seb állapotja szorosan kifürkésztethessék \ a' 
fedelékek sértetlenül maradván, és a'roncsolódás neveze-
tes lévén, a' roncsolt helyt bevágnunk, és a' csontot le-
takarítanunk szükség. 

348. S. 
A' kaponya nagy zúzódásainál vagy azon edények 

repednek meg, mellyek aykemény kért a' kaponyával egye-
sítik, és illyenkor a' kaponya és a' kemény kér közé 
véres elömlés történik, vagy a' kaponyahártyának és a' 
kemény kérnek egyesítő edényei ollykép szenvednek, hogy 
gyuladás és genyedésbe esnek. — Ha a' kaponyának ezen 
roncsolódásán kivül rajta semmi mellesleges sérelem nem 
történik, akkor a' beteg eleintén a' roncsolódásnak helyén 
gyakorta csak csekély föjdalmat érez. Több napok múl -
va a'fájdalom tovább terjed a' fejen, a' beteg testi és lel-
kiképen elbágyad , undorodás, ímelygés, ökröndözés, 
álomtalanság szármoznak, az érverés neki iramodik, ke-
mény leszen. Ezen tünemények megjelenése után né-
hány nappal, -ha a' gyuladás meg nem szelídül, a' ron-
csolt helyen rendszerint nem igen fájdalmas daganat szár-
mozik, mellyet megmetszvén a'kaponya hártyái' felválva, 
feketésnek, alatta eves nedv elömlését, és a' csontokat 
korcsszinüeknek találjuk. A' betegség tovább haladván, a' 
láz elhatalmazik, a' beteg nyugtalankodik, érverése neki 
rugaszkodik, borzogatások, hideg izzadás, rángások, fél-
rebeszéd, vészteli álomkór, és halál következnek be. Külső 
seb lévén jelen, ennek genye ezen környülmények alatt 
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elváltozik, eves lesz, maga a' seb meghalaványodik; 's 
elpetyhíidik, és a' kaponyahártya a' csonttól fölválik.. 
Halál után bonczolás közben a' kemény kért a' csonttúl 
megválva, eves torlódásokat, a' kemény kér' megromlását, 
ollykor a' kemény és lágy agykér közt genyelömlést ta-
pasztalunk. 

349. S. 
Szoros lobellenes gyógybánás, érmetszések, nadá-

lyok, hideg borongatások, Íobiiző hashajtók képesek a' 
legtöbb esetekben ezen roncsolódásnak gonosz tüneménye-
it elhárítani. Nem lévén ez lehetséges, és a' kapouya-
hártya a' csontfejtől megválván, vagy korlátolt daganat 
képlődvén , és az agylobnak, és agynyomásnak tünemé-
nyei jelenvén meg, a' lékezés jelentetik, melly et egy pil-
lanatig sem tanácsos halasztani. — A' kaponyának fáradt 
gömbök, vagy horzslövetek által történt zúzódásai min-
denkor bemetszést és tágítást kívánnak; de ha a' kaponya-
hártya szakgattatott meg, vagy ha a' csontbél kitündök-
lőleg szenvedett, akkor ismét a' lékezés szükség. Ezt 
mondhatni azon szúrott sebekről is , mellyek a' csontba 
hatottak. 

350. S. 
A' koponya vágott sebei, vagy függőleges vagy fer-

de irányban történnek, mell veknél a'csontnak egy darabja 
vagy egészen fövágatik, vagy a' lágyrészek karélyaiba föl-
akadva maradhat. Ezen sebek vagy csak fölűletesek, vagy 
a csontbélbe hatnak, vagy egész a' kaponyaiiregbe ro-
hannak, és majd éles, majd tompa eszközökkel tétetnek. 

351. S. 
A' fölületes, egesz a' csontbélig vagy ezt és a' ka-

ponva belső lemezét meghaladó éles eszközzel tett vágott 
sebek, a' kaponyának minden szálkádzása, és nagyabb 
ziízódás nélkül lévén, ha a' belső részek sértve nincsenek, 
és ha az érömlenynek minden jelei hibáznak: a' hirtelen 
egyesítést, szoros lobellenes gyrógybánást, és hideg bo-
rongatások állandó használását óhajtják. Genyedés tá-
madván, a' genynek szabad kiszivárgásárul szükség gon-
doskodnunk, a'sebet egyszersmind enyhe szerekkel kötöz-
getvén. — Ha az említett sebek tompa karddal eszközöl-
tettek, ha a'csontbélt meghaladván egész a' belső csontle-
mezig, vagy épen a' kaponyaüregig hatottak: — vagy éles 
karddal okoztatván ugyan , de a' kemény kért meghalad-
ják, és a' csontsebnek szélei nem olly tárok, hogy a 
sebválasztékok könnyen kifolyhatnának, és a' talan jelen 
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szálkák elhárítása lehetséges volna, akkor ezen kornyűl-
m én vek azonnal eszközlendő lékezésfc kívánnak. — A' 
csontnak egy darabja egészen le lévén vágva, ha talán ez 
.még a' lágy részek lebenyeibe akadva tartatik, akkor , ha 
talán semmi szálkádzás nem volna jelen, a' karély t , a' 
csontdarabbal egyetemben ügyesen oda illeszteni, az egye-
sítést pedig véres varrat, ragtapasz, és illendő kötés által 
lehet ollykor eszközölni. Hanem a' lebeny föl lévén már 
dagadvá, vagy ha a' csont ügyesen oda nem illesztethetik, 
akkor ezt a' bőrriü lefejteni, és a' karélyt szorosán oda-
egyeztetni tanácsos. 

352. S. 
A' lcaponya törései (fracturae cranii) a' szerint a' 

mint a' csont megválasztása finom, vagy a' csontszélek 
egymástul való elállása szembetűnőbb, szoktak különböz-
ni 5 az első esetben hasadékoknak (fissurae) neveztetnek. 
A' kaponya sérelmei majd csak a' külső csontlemezt ha-
ladják meg, majd a' belsőn is áthatnak, vagy pedig a' 
belső van egyedül megrepedve. Irányuk különbözik, mert 
majd egyenesek, majd csipkések, majd ugyan akkor töb-
ben vannak jelen, s. a. t. és majd ott támadnak, hol a' 
külső erőszak munkálódott, vagy ettől távol, ellenhasa-
délolc (contraiissnrae) -— ellentönések (contrafract-urae ). 
Mennél töredékenyebbek és merőbbek a' kaponyacsontok, 
annál könnyebben támadnak törések, és ha a' csontok tö-
möttsége különböző helyeken különbözik, akkor ellcntö-
rések szármoznak. 

353. S. 
Ha a' kaponya töréseknél a' takarók nincsenek rtieg-

sértve, és ha a'törés' szélei nem tátongnak, akkor tapin-
tás által meg nem ösmertethetííek, innét, ha az erőszak 
foganatánál fogva a' csonir^erelmét gyanítjuk, szükséges az 
erőszak érte helyen tett metszés, vagy a' már meglevő 
sebnek tágítása által a' csontot letakarítani. A kusztora 
függőlegesen és vigyázva vezettessék, ne talán a' törés 
besüljedjen. A hasadékra az által ösmerhetünk, hogy be-
lőle ismét szivárog egy kis vér, ha az szivacs által folsziva-
to t t ; és a' hasadék meg törések felett a' kaponyahártya 
is mindenkor föl van válva, a' hol is a' tapintó uj és kú -
tász egyenetlenségeket födöz fel. A' törésnek mélységét 
kutasz alakra metszett tollal mérjük meg. >— Az orr — , 
száj.—, és fülvérzések a' csontfejtörésnek nem mindenkor 
csálhatatlan tündéi'— Az ellentörések kórhatárzata minden-
kor bizonytalan, csak ha igen nagyok lennének, lehetne 
azokat a' külső takarókon által érzeni, vagy ezek meg-
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lévén változva, hozzájok vetni, midőn aztán a' csontleta-
karitáslioz nem épen ok nélkül fogunk. 

354. S. 
Minden csontfejtörés azt mutat ja , hogy a' kaponyát 

valamelly hatalmas erőszak érte. A' csontsértésnek külső te-
kintetéből nem lehet a'seb veszedelmességére mindenkor kö-
vetkezést hozni, mivel a' külső csontseb állapotjábul a' belső 
részek állapotját nem lehet bizonyosan megtudni. A' kapo-
nya belső lemezének különös üvegféle töredékeny tulajdon-
sága teszi azt, hogy talán soha sem törik azon irány sze-
rint és kirerjedésre mint a' külső, hanem hogy a' törés 
csak nem mindenkor sugár alakúlag terjed el, és hogy törés 
közben többnyire megszálkásodik, honnét az agylcér ek-
ként mindenkor többé kevesbé elválik, 's megsértetik ; ma-
ga az erőszak többnyire a' csontbélnek zúzódását is okoz-
za, söt a' kaponya belső részeit is különbözőleg sérti. Vi-
lágos tehát ezen okokbúl az, hogy a' kaponya hasadékai 
és törései vagy azonnal, vagy a' sértés után később vagy 
hamarább az agykéregnek és agynak izgatását, véres vagy 
genyes ömledékeket, és a' csontok romlását okozzák. 

365. S. 
A' csontfejtörések és átható hasadékok tehát azonnal 

a' lékezést kívánják, ha bár az agynyomásnak vagy izga-
tásnak semmi jelei nem volnának is jelen. >— Iia mi a' 
kaponyának hasadásait és töréseit magában véve vészt nem 
hozó állapot gyanánt vesszük, és a'lékezést csak azon ese-
tekre hagyjuk, midőn hozzájok más melléksérelmek, az 
agy nyomásnak és izgatásnak tüneményei is járnak, vagy 
később következnek, akkor többnyire, ha a' lékezés egész 
a később következő tüneményekig halasztatik, ennek ki-
menetele szerencsétlen leend; mivel a' változások bent a' 
kaponyaüregben ekkor már magas fokra hágtak. 

Csak midőn a' kaponyatöréseknéi a' csontszélek egy-
mástól annyira elállnak, hogy a' szálkákat, a' vérömlenyt 
illendőül ki lehet szedni , csak akkor mondom szükségtelen 
a' lékezés, és a' gyógybánás a' seb szükséges ápolása mel -
le t t , ismételt vérbocsátásokbul, hashaj tókbul , és hideg 
borongatásokbul áll 

356. S. 
Ha a'kaponyatörésnél az egyik csontszél befelé hor-

pad , akkor azt horpaddssal jdro kaponya tűrésnek (fra-
ctura cranii cum impressione) nevezzük. Az engedékeny 
kaponyacsontoknál, a' gyermekekben a'kaponya behorpa-
dása törés nélkül is lehetséges, úgy a' középkorú egy-
miknél is benyomathatik' a' külső csontieinez a" 
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a' csontbélbe a' belső lemez törése nélkül. -— A' kaponya 
horpadását mindenkor tapogatás által lehet kipuhatolni ? 
és szoros vizsgálat közben a' kemény karimájú szőkéstül 
könnyen megkülönböztethetik. — Gyakorta a' kaponyá-
bul egész darab kitörik és besüpped, ollykor csillagtörés 
tör ténik; máskor a' külső csontlemez egészen maradván,. 
a' belső pattanik le. 

A' kapouyahorpadással a' kaponyafedelékek csak-
nem mindenkor igen megsértetnek, a 'kemény kér fölválik, 
az edények megsértetnek, 's vér ömledez belőlök. A' ka -
ponya horpadásnak tüneményei a' kaponyanyomáséival az 
agyíob és az agykér lobéival egyeznek meg. Ollykor azon-
ban még a' nagyobb kaponya horpadásnál sem szármoz-
nak legalább eleintén fontosabb tünemények, az izgatás-
nak és nyomásnak jelei azonban, ha bár később is , nem 
szoktak kimaradni. 

357. S. 
Mit a' kaponyatörések orvoslásáriil mondánk, ugyan 

azt mondhatjuk magasabb fokban a' horpadással járókról is. 
Ezek azonnal a'lékezést kívánják, hogy a 'benyomás fö l -
emeltethessék, az érömleny és csontszálkák elliárítathas-
Sanak, vagy hogy a' későbbi agyban eshető torlódások 
elmellőztethessenek. Csak midőn a' seb tulajdonságánál 
fogva a' szálkák, és egészen kitörött csontdarabok kiemel-
tethetnek, és az érömleny szabadon kifolyhat, fölösleges 
a' lékezés. 

A' gyermekeknél a' horpadás nélkül, vagy azzal járó 
kaponya töréseknél megtörténhetik az, hogy lobüző gyógy-
bánás mellet a' természet gyógy ere je által a' csontok ma-
goktul helyre jőnek, azon esetet kivévén, midőn a' törés 
valamelly ágybéli véröból fölött törfent, -midőn is a' lé-
kezés azonnal szükséges. 

Hatalmasabb erőszakok által a' kaponya varrányai 
megválhatnak egymástól, miről, ha a' seb tágassága, vagy 
illendő bemetszések által megbizonyodunk, és a' varrá-
nyok elállása nem épen olly igen nagy, hogy a' nedvek 
kifolyásának mind két oldcdrúi elegendő hely engedtet-
nék, akkor ismét a' lékezés jelentetik. 

359. S. 
Az 

agynak magának, és kéreinek sérelmeit tekint-
vén, rólok az eddig mondottakban némelly viszonyaik-
hoz képest szólottunk. A' keménykér sértő eszköz vagy 
lenyomott csontdarabok által sebet kap , megtépetik, a' 
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kiomlott vér által izgattatik, nyomalik, lobba borúi , 
vagy kaponyával való Öszvefüggése válik meg, a' men-
n y i b e n azon edények, mellyek azt a' kaponyával ösz-
vekötötték, elszakadnak, vagy roncsolódás által sértetvén, 
meggyulad, genyed , 'stb.—Az agy a 'sér tő eszköz vagy 
a' lenyomott csontdarab által különbözőleg sértethetik 
meg , benne gömbök vagy más idegen testek akadhatnak 
fö l , vagy egész darabai szétzázathatnak, föloldoztathat-
nak. Az agyon a' rázód ásnak következései a' mélyeb-
ben fekvő részekben, még az ollyanokban is, mellyek 
a' sértésnek vannak ellenébe téve, nem ritkán szinte ta-
pasztaltatnak: ezt bizonyítják az érömlenyek és más ter-
mények , mellyek más helyen találtatnak, mint a' sére-
lem történt. Ez által az agy gyurma ja megszakadhat, 
vagy a' belé öntődött nedv által kifeszítethetik.-—Ezen 
sérelmek mindenkor igen veszedelmesek. — Az agy sé-
relmeihez vagy azonnal, vagy nem sokára, vagy későb-
ben járó tünemények, az agymozzanás, az agylob, és agy-
nyomáséihoz hasonlók. 

360. S. 

Ezen sebeknél az idegen testnek vigyázva tett fölke-
resése, és kivétele teszi mindenkor az első javallatot. Ha 
azok az agykérekben vagy magában az agyban erősen 
fölakadva vannak, akkor azok bemetszés által könnyíten-
dő fölszabadításán, és erőszak nélkül való kihúzásán kell 
lennünk. Az agygyurmában rejtekező gömböket vigyázva 
tett kutaszás által fedezzük föl , mellyek fölületesen lé-
vén, nem ritkán fogóval huzathatnak k i , midőn mégis 
vigyázni kell , ne talán méllyebben taszitassanak. A ' fe je t 
úgy helyezzük, hogy a' nedvek magoktul kiszivárogja-
nak, mi által az idegen testek is hely öltből kimozdul-
ván , később könnyen kivétethetnek. -— Azért is midőn 
az említett czélt a' mondott mód szerint el nem érhet-
j ü k , a' lékezés szükség mindenkor. A' sebkötözés eny-
he legyen, a' seb száraz tépettel és nyomadékkal csak 
lengén fedessék be , mellyek aztán három szegletű fej-
kendővel tartassanak oda. Az azutáni gyrógybánást egye-
nesen a' gyuladás fokához szabjuk. 

361. S. 
Jóféle genyedés mutatkozván, elégséges tápláló köz-

élet mellett a' száraz kötözés. Ha a' genyedés gonosszá , 
vékonnyá válik, és újólag gyulasztó tünemények szármoz-
nak , hihetőleg szálkák lesznek jelen, melly eket fölke-
resvén félremozditani szükség; avagy a' geny eléggé nem 
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ürülhetvén k i , a' lékezés ismétlését teszi szükségessé. Ha 
az agyállományban kelevény támad, akkor azt gerellyel 
szükség fölnyitni. — A' beteg elgyöngülvén, a' geny ros-
szá válván, vagy maga a' seb fenésedvén, erősitő sze-
rek , főkép a' kín a kívántatnak, melly eket gyöngéden 
Öszvelmzó szerekkel szükség öszveadni, úgy a' kína vagy 
tölgyhéj főzethöz mirhafestvényt adunk, 's ezzel vagy 
oszlató írral kötözvén a' sebet, 'stb, Ha az agynak egy 
egész része eltalált romlani , azt lemetszeni szükség. 
Csontdarabok válván el , ezek vigyázva húzassanak ki. A' 
kötözésnek mint csak lehet hirtelen kell történni, hogy 
a' lég a' sebet soká ne érje, és arról is kell gondoskodni, 
hogy a' beteget környelő lég tiszta legyen. 

362. g. 
Gyakorta idegen testek maradnak vissza az agvgyur-

mában, midőn is foganatok különbözik, ollykor egész 
életfogytig semmi bajt nem okoznak, ollykor csak ak-
kor bántják a' beteget, midőn fejének bizonyos helye-
zetet ad , máskor álomkórt, rángást, és halált okoznak 
váratlanul. 

A. 

Agylob, és az agykérek gyuladása. 

363. S. 
Az agylob minden fejsértés után megjelenhet, és 

okai, külső erőszak behatása , csontszálkák, csonthorpa-
dások, az agynak és kéreinek sértései, a' kemény kérnek 
a' kaponyától való erőszakos megválasztása, a' csont-
bélnek zúzódása lehetnek. A ' ^ u l a d á s majd azonnal a' 
sértés után, majd valamiyelHkesőbben támadhat, és majd 
hatalmas, sebes haladású, majd alattomos. Közönséges ki-
menetele, ha talán el nem oszlik, genyedés. 

364. 5. 
A' sebesen haladó agylobnak tüneményei ezek: neki 

futamodó sebes érverés, fejbeli fájdalom, melly külső 
nyomásra nem öregbedik, és lassanként terjed, nyugtalan-
ság, megvörösödött a' világoság iránt érzékeny szemek, 
a' szemfénynek öszvehuzódása, bágyadság, kisebb fokú 
kábultság, álomtalanság, hőség, félre beszéd,- ollykor 
dühöngés. Végre ha a' gyuladás genyedéssel végződik, 
a' beteg állandó kábultságba esik, mellyből nem kön-
nyen ébresztetik föl, rángások, állandó borzalmak, rendet-



208 II. OSZTÁLY. SE3ER. 

len érverés szármoznak, a' szemfény kitágul, megmere-
vedik, a' lelielés hortyogóvá leszen, kimarad, a' záriz-
mok meg bénulnak , a' beteg meghal. — Bonczolás köz-
ben a' kaponya alatt különböző helyeken, különböző 
terjedetű enyves genytorlódás találtatik. 

365. S. 
Azon agylob, melly csak nagyobb idő hézag , he-

tedik , tizennegyedik napra, ollykor hónapok után fej-
lődik k i , alattomos lefolyású, többnyire csorvás tüne-
ményekkel, a' fejfedelékelc körülírt, nem igen fájdalmas 
daganatával jár , vagy seb lévén jelen, ez meghalaványo-
dik , vékony eves nedvet választ e l , a' kötözési rongy-
darabok igen hozzátapadnak, a' kaponyahártya a' seb 
körületén fölválik, és a' gyuladás korán sárgás eves nedv 
átizzadásával végződik, melly a' kaponya és kemény kér, 
vagy ez és az agy fölülete közt nagy elterjedésre öszve-
gyül ik , mint ezt már a' 348-dik g-ban említettük. 

366. S. 
Az agylobnak jóslata ön oka elvételének tehetségé-

től függ. A' gyuladás hosszabb tartású lévén, genye-
déssel végződik, midőn is ennek székétül és a' genytor-
lódás elterjedésétül függ , váljon el lehessen-e a' gyula-
dást hárítani vagy sem? A'sebésznek első kötelessége tehát 
abban áll, hogy a' fejnek azonrészét megvizsgálja, melly-
re a' külső erőszak hatott, és ha szálkák, horpadások 
volnának jelen, ezeket a' mondott rendszabások szerint 
félre mozdítsa. 

367. S. 
Maga a' gyuladás a' legszorosabb értelemben vett 

lobellenes gyógybánást, u. m. a' karon, vagy a' torko-
latéren eszközlött vérbocsátást, a' nyakra nadályokat, 
belől lobellenes hashajtókat, és a' fejtetőre jéggel, Shmu-
cker olvadékával (4. obon salétrom, 2. obon sósavas hu-
gyag, egy font boreczet, 10 font víz) tett szakadatlan bo-
rongatásokat kívánja, melly utolsók a' legnevezeteseb-
bek, mivel csak ezek képesek elhárítani a' gyuladást, 
azért is azok, hol csak tartani lehet is a' gyuladástul, mind-
járt eleintén alkalmaztassanak. 

368. 
Ezen gyógybánás által a' gyuladás nem csillapodván, 

ha bár semmi kiilső sérelem nem lenne is jelen, azon 
javallás támad, hogy azon hely, hová az erőszak hatott , 
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vagy hol a' beteg fájdalmat legelsőbbször érze, meglé-
keltessék, mivel ekként talán a' gyuladásnak oka p. o. 
a' bfelső csontlemezből lepattant szálka 'stb. föltaláltatha-
t ik , és el is hárítathatik, vagy ha a' lék valamelly ke -
mény kér vérőbléhöz közel esnék, eztet fölbőkvén vi-
gasztó vérzést előhozni, avagy a' kezdődő genyedésnél 
a' genvet ezen alkalommal kiürítni lehetne. 

369. S. 
Ila már a' genyedésnek tündéi megjelentek volna, 

akkor ugyan a ' jós la t igen gonosz, a' beteg megmenté-
sének lehetsége mégis a' lékesznek gyors alkalmazásában 
á l l , még pedig azon helyre, hol a' beteg legelsőbbször 
érzette a' gyulasztó fájdalmat. Illyenkor többnyire, ha 
a' genyedés terepély, több lékkoszorúk tétetnek, melly 
ha a' kemény kér alatt , vagy az agy gyurmájában tele-
pednék meg, o' geny lcifolytatása végett ezeket is "föl 
kellene metszeni. 

370. I 
A' csak későbben beköszöntő alattomos agylobnál 

minden oda czéloz, hogy a' gyuladás eltávoztassék; a-
zért is minden fejsértésnél a' betegre jól vigyázni, a' lob-
ellenes gyógybánást, és főkép a' hideg borongatásokat 
bizonyos ideig folytatni, és az altestürűlésről gondoskod-
ni szükség. Ha a' 348. ^-ban fölhozott tünemények je-
lennek meg, akkor a' gyuladás csak a' kemény lcérre 
korlátolódván, a' támadó daganat azonnali bemetszése , 
és a' lékezés általsnienthetni meg a' beteg életét, Hanem 
ha az elöntődés a' kemény kér vagy agynak nagyobb 
részére terjed e l , minden gyógybánás- haszontalanná lesz. 

371. g. 
Arról feledkeznünk nem ke l l , hogy az altest epés 

és más csorvái által épen olly tünemények hozatnak olly-
kor elő, mint az agyi ob által , da a' mellyek hánytatok 
és hashajtók által orvosoltatnak. 

B. 

A gyn yomás . 

372. S. 
Az agynyomás (compressio cerebri) vagy a' kapo-

nyaüregben kiöntődött vér , nyi rk , geny ál tal , vagy be-
CIIELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K . 1 4 
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horpadott csontdarabok , vagy a' kaponyaüregbe hatott 
idegen testek által okoztatik. 

Az agynyomásnak közös tüneményei a' nvomásnak 
fokához képest különbőznek: kisebb fokban a' beteg tom-
pa fejfájdalmat, szédülést, fülcsöngést, látsötétedést, 
és terhes akaratbeli mozgást érez. Nagyobb fokban a' 
beteg mély álomban fekszik, mellyből föl nem ébresz-
tethetik, a' lehelés hortyogó, bajos, és az ér tellyes, ke-
mény, mozgása rendetlen, a'< szemfény tág , a' szem 
meredt , szélütések, rángások, a 'bélsárnak és vizellet-
nek akarat ellen való elmenése, a' nyaknak olly külö-
nös mervedése, piintha a ' f e j a' derékhoz volna szögez-
ve , nem ritkán orr - és fülvérzések, és hatalmas láz je-
lennek meg. — A' legnagyobb fokban gutaiitőleg hal 
meg a' beteg. 

373. S. 

Hogy "micsoda okt.ul függ az agynyomás, azt átalá-
nosan következő kórnyülmények határozzák meg. 

A' benyomással járó kaponyatöréseknél, a' sebész 
látás 's tapintással tett vizsgálás által bizonyodik meg. — 
A' véres érömlenynél a' tünemények többnyire bizonyos 
idő , néhány perczenetek vagy órák múlva jelennek meg. 
Midőn az érömleny azonnal kórtüneményeket hoz elő, ott 
többnyire halál az esetnek vége. Az érömleny a' ke-
mény kér és kaponya közt , vagy a' kemény és lágy agy-
kér alatt az agy állományában, vagy az agygyomrokban, 
vagv ezen részek közül egyszerre többekben ülepedhe-
t i k ' m ^ . Hogy hol legyen az érömlenynek helye, azt 
az egyes tündékből ki nem vehetjük. Csak a' kaponya 
és keifiény kér közé jutott érömlenynél találjuk, hogy 
a' kaponyahártya mindenkor kevesbé függ oda , és hogy 
a' csönt lékezés közben nem vérzik, úgy annyira, hogy 
ez által ollykor az érömleny terjedését is meghatároz-
hatjuk. Azonban ezen tönemény az öregeknél mégis bi-
zonytalan. 

A' savós és genyes érömleny a' sértés után minden-
kor több időre szármozik, t. i. minekutána már az in-
gerlésnek , a' gyuladásnak, vagy rázódásnak tüneményei 
jelen voltak. — Az érömleny a' kemény kér és ka -
ponya közé vévén magát, a' kaponyahártya fölválása által 
kivül körülvett daganat képül. 

374. S. . 
Az agynyomásnak jóslata a' baj fokátul , okaitul, 

a' mellékes sértésektül, és a' beteg alkotmányátul függ. 
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A' kaponya behorpadásátul függő agy nyomásra!, csak a ' 
fölebb említetteket mondhatnók. Véres érömleny iíiú-
embereknél, ha az kis mennyiségben történt, könnyen el-
oszlódik. Vér kiöntődések az agy állományában, vagy 
a' Kaponya fenekén többnyire vészhozók. — Ha az agy-
nyomással az agy lobnak tüneményei kötetnek öszve, ak-
kor a' jóslat annál gonoszabb. 

375. S. 

Az agynyomásnak orvoslása a' baj szerző okainak 
elháritásátul, és a' gyuladás meggátolásátul függ. 

A' kaponyahorpadásokkal, vagy a' kaponyába kí-
vülről jutott idegen testekkel akként bánunk, mint azt a' 
multakban mondottuk. 

376. S. 
A' véres érömleny fölszivás vagy lékezés által moz-

dítathatik félre. 
A' véres érömleny folszívatásán csak akkor iparkod-

hatunk , ha a' tünemények csekélyek , nem szaporodnak, 
és ha az érömlenynek székét valamelly külső sértés ál-
tal valószínűleg meg nem lehet határozni. Azon sze-
r e k , mellyek ezen tekintetből adatnak, hatalmas ismé-
telt véreresztésekből, hashajtókbul, és hideg boronga-
tásokból állanak. 

377. S. 

Ha az érömlenynek tüneményei nyomosak, ha a' 
fej azon részén, hová az erőszak leginkább hatott olly 
sérelem találtatik, melly f á j d a l m a s a dagadt, ha bemet-
szés közben a' kaponyahártya yagy nem eléggé oda függ-
ve , vagy megválva tapasztalta t ik , akkor az említett 
helyet azonnal lékezni szükség. >— Gyakorta oda kap a' 
beteg tántorú állapotában, hol az érömleny tartózko-
dik. Hogy az érömleny a' szélütötte rész ellenkező ol-
dalán találtassék, vagy hogy az egyes részek szélsujtása 
az érömleny helyét bizonnyal tudtunkra adja, olly állí-
tás , melly tapasztalás által átalánosan be nem bizonyo-
dott. Egy ízbeli lékezés után az érömlenyre nem akad-
ván, a' kaponyát egy más olly helyen lékelhetjük 
meg, hol szinte megsértetett az. — Ha az érömleny a' 
kaponya alatt van, akkor az a' lékezés után magúban 
kifolyik, mitől mégis a' csontbélből történő A'érzést 
meg kell különböztetnünk. — A' kemény kér feszülve, 
violaszinű, és hullámzó lévén, keresztben tett vigyázatos 
bemetszés által hasítassék f ö l , sött ha az érömleny a' 

14" 
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lágy kér alatt hever, akkor ezt is fölmetszszük. Az éröm-
lenyre nem akadván, és a' léknyilás valamelly agykér-
öböl szomszédságában lévén, ezt bökhetjük íö l , midőn 
aztán közönséges szerekkel kell megelégednünk. Talán 
későbben támadnak olly tünemények, mellyek az éröm-
leny holtartózkodását fölfedik. 

A' geny és nyirk által történő agynyomásról már 
a' 370, és 364. g-ban szólottunk. 

C. 

A g y r á z ó d á s . 
378. 

Az ctgyrdzódás, agymozzands (commotio cerebri) 
a 'külső erőszak behatása után azonnal szédülést, tompasá-
got , a' lelki tehetségek enyésztét, vagy azonnali halált 
okoz. — Az agymozzanásnak több hágcsói vannak, és kö-
vetkező tüneményekkel járnak. 

A' külső erőszak által talált ember öszverogyik, 
magán kivül van, de csak hamar öszveszedi magát, és 
érzékei zavarodásárul, szédülésről, álmosságról, fü l -
csöngés és zugásról panaszkodik. A' rázódás nagyobb fo-
kában nem olly hamar jő magához az ember, hanem 
mély álomban dermedez, arcza halovány, végtagjai fa-
gyosak , lehelése könnyű, érverése kicsiny de egyenlő, 
szemei a' világoság iránt érzékenytelenek , efféle beteg le-
helését gyakorta alig vehetni észre, és csak többé keves-
bé meleg kigőzölgése tesz bennünket hitvány életéről 
bizonyosakká. Az agymozzanásnál mindenkor nagyobb 
vagy kisebb okádás van jelen. A' rázódásnak legnagyobb 
fokában az erőszak érte ember az erőszak pillanatakor hal-
va húll halomra. 

379. S. 
Az agyrázódást, a' véres érömleny által okozott agy-

nyomástól következő környiilmények különböztetik meg: 
az érömlenynél a' tünemények haladóbb vagy ámolygóbb 
kifejlődése a' kiöntődött vér mennyiségétül és sebességé-
tül függ ugyan, de a 'már elkezdődött tünemények vagy 
szaporodnak, vagy azon fokban tovább tartanak: a' moz-
zanásnál, melly közvetetlenül következik a' külső erő-
szakra , többnyire a' beteg egy kévéssé ismét fölelevene-
dik. Az érömlenynél hartyogó, elnehezedett leheléssel 
kemény, rendetlen, kikimaradó érveréssel, tágult szem-
fénnyel gutaütőleg dermed a' beteg, és semmi okádás 
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nem jelenik meg. — A' mozzanásnál a' test hideg, a' le-
helés könnyű, az érverés rendes, a' beteg tekintete keves-
bé változott. -

Az érömleny és rázódás azonban eleintén egymást 
megszenvedik, vagy a' rázódáshoz érömleny kapcsol-
kodhatik. 

380. S. 
Az agymozzanáshoz gyuladás is szegődhetik, midőn 

is az elnyomott érzékenység és izgékonyság tüneményei 
a' gyuladáséival kötődnek öszve. Az érverés tellyesebb 
lesz, a' beteg nyugtalankodik, hánykolódik, komorul 
néz k i , félre beszél, rángásokba esik , a' lehelés lassú 
hortyogóvá válik, mikhözkésőbb az agynyomás tünemé-
nyei járulnak. 

381. 
Azon változások, melly eket a' rázódás az agyban 

okoz, igen különböznek, és vagy a' hirtelen elnyomott 
agy- és idegtehetségekben állanak, midőn is az agyban 
halál után épen semmi erőszakos sérelmet, egyedül az 
agynak öszvesüppedését lehet tapasztalni, úgy hogy a' 
kaponyaüreget többé ki nem töl t i ; vagy pedig az edények' 
sőtt magának az agynak megszakadózdsdra, és gyulasz-
tó torlódásra mutatnak. -— A' mozzanásnál az agy edényei 
mindenkor meggyöngülnek többé vagy kevesbé, úgy hogy 
ha a' rázódásnak első tüneményei már elmúltanak is, az 
edények a' következő vértorlódásnak ellen nem állhat-
nak , és ekként a' vérnek megszapptf'odása, és ennek az 
elpetyhüdt edényfalak által vafef átizzadása okoztatik. 
Az agymozzanásnál azért is különbféle állapotokot lehet 
figyelemre venni, t. i. az idegrendszernek tompaságát > 
gyöngeséget, ingerlést, és gyuladást, érömlenyt, és nem 
ritkán a' májnak egy et érzésbeli szenvét. 

D u p u y t r e n (Lecons orales de clinique ehirurgicale 503. 
1.) ezen különböző változások tekintetéből az agyban az agymozza-
nás (commotio) és agyzuzódás (contusio) közt különbséget tesz; az 
elsőt , mint az agy- es idegtehetségnek hir te len elnyomódásán a la -
puló ollyan baj t tekinti , mellyben a' sértésnek semmi nyomára 
nem akadha tn i ;— a' másodikot az agy 'hason ló állapotjának gondol-
já , melly közönségesen akármelly más zúzódással j á r , u. m. 
roncsolódás , szakadozás , véres érömleny. — A' beteg szeren-
csétlen esetéből magához jö , a' következő napokban nála lob tüne-
mények mutatkozván , halál köszönt b e , mint ezen esetet az alat-
tomos agylobrúl értekezván a' 365. megírtuk. 
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382. 
Okai az agyrázódásnak vagy az egész testnek zök-

kenése u. m. talpraesés, vagy pedig olly erőszakok le-
hetnek, mellyek magát a' kaponyát ér ik , és bizonyos 
szélesség szerint sújtják. Az agymozzanásnál a' kaponya 
többnyire egész, de ez is külonbözőleg lehet sértve. 

383. %. 
A' jóslat a' mozzanás fokához, és a' szövemények 

különbségéhöz szabul. Nagyobb fokban a' lábadás min-
denkor tartósabb, és a' baj gyakorta az egyes lelki te -
hetségeket bolygatja meg, az emlékezetet meggyöngíti, 
látgyöngeséget, mor t , az ízlésnek és szaglásnak elveszé-
sét okozza. — A' rázódásnak érömlennyel és gyuladás-
sal való öszveszövődése ezen bajt mindenkor veszedelmes-
sé teszi. 

384. J. 
Mi az agymozzanásnak gyógy bánását illeti, ennek 

Ugyan a' beteg állapotjához (381- 5-) szabva különböző-
nek kell lenni, átalánosan mégis , mivel az agyrázódás-
nál mindenkor a' vértorlódástul, és később az agylobtúl 
lehet ta r tan i , azért k ö z - és helybeli vérbocsátások, 
hashajtók, hideg borongatások, és izgató csórék szüksé-
gesek. Erős érmetszések többnyire károsak, azért is az 
apróbb érmetszéseket annyiszor kell ismételni, a' mennyi-
szer kemény érverés tér vissza, az érverés gyöngévé, k i -
kihagyóvá lévén , többé vért bocsátani nem szabad, ha-
sonlóan kezdetben i s , ha az eret csak alig érezhetni, a' 
beteg elhalaványodik, azonnal érhez nyúlni tilalmas, mi 
csak az ér' emelkedésével engedtetik meg. A' kora érmet-
szés rángásokat szokott okozni. — A' beteg gyönge álla-
potban érezvén magát, és az erverés az érmetszés után 
csüggedvén, léles bekenések, hólyagtapaszok az egész fe j -
re téve, és dárdacsos borkősavas hamagból álló hánytató, 
a' kapponőr, a' pézsma, az alszénsavas hugyag, maga 
a' bor , és izgató csórék javasoltatnak. 

A' beteg igen fölingerelve és izgékony lévén, gör-
csök jelenvén meg, az ér kicsinnyé, öszvehuzottá válván, 
görcsszéllesztő gyógyszerek, a' mákony, Dower pora ké-
pében, meleg fördők, dárdanyszerek tehetnek jó szol-
gálatot. 

A' bélhuzamban csorvás anyagok gyűlvén öszve, ha 
talán a' beteg tele hassal sértetett meg, akkor a' hány-
tatok és hashajtók szükségesek. — A' vér tódulásakor az 
agyfelé azonban mindenkor veszedelmesek a' hánytatok. 
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385. 

A' beteg az említett módok közül valamellyikre job-
bulván, jó darab ideig minden erőlködéstől, és neki he-
vüléstől őrizkedjék; egyes részekszélsujtva maradván vis-
sza , az ingerlő 's erősítő szerek, az ásványos fördők, 
hánytatok, a' berzéczesség, 'stb. hasznosak. — H a pedig 
az említett gyógybánásra a' tünemények nem engednek, 
ha a' kórhatárzat kétes, és a' sebész érömlenyrol gyana-
kodhatik, akkor joga van ahhoz, hogy a' fejet a' sértés-
nek helyén meglékelje. Az agymozzanás kaponyatörés-
sel, horpadással járván, először is ezek ellen kell m ű -
vekedniink. 

Az agy azon alattomos gyuládásának elkerülése vé-
gett , melly az agy' mozzanása után gyakorta igen későn 
mutatkozik, a' betegre jól kell vigyázni, nekie nyuga-
lomban szükség maradni, e' mellett hideg borongatások, 
szoros közélet, hashajtók, főkép törött adagban a' dárda-
csos borkősavas hamag szükségesek; egy ebként pedig a ' 
csórvás kórj eleket szemmel kell tartanunk. 

Az agymozzanásra következő utóbajok elszélleszté-
sére a' fejnek hideg vízzel, tiszta folyó hugyaggal és 
vízzel való mosogatásai, az illatos fűszerek hordása, hó-
lyaghúzók , gyakorta a' fejre magára tett genykutacsok 
szükségesek; a' vérnek fejfelé való tartós torlódásakor 
pedig illendően meghagyott közéleti tartása mellett a' 
betegnek, ismételt érmetszések, és hashajtók kívántatnak. 

A' lékesz alkalmazásárul és szükségérül a' fej sérel-
meinél a' sebészek különbözőleg vélekednek; némel-
lyek ( D e s a u l t , R i e h t e r , Ab e r n e t h y , A. C o o -
p e r és mások) azt igen szoros korlátok közé akarják 
ejteni, és ahhoz csak akkor kívánnak nyúlni , midőn 
a' nyomásnak és izgatásnak másod rendbeli tüneményei 
nagyobb fokban jelenének meg.—Mások, (főkép P o t t , 
S a b a t i e r , L o u v r i e r , M u r s i n n a , és Z a n g , 
S c h i n d l e r ) a' lékesz alkalmazását közönségesebbé 
teszik, nem egyedül a' másodrendbeli tünemények be-
lép tökre szorítják, hanem annak szükségét azon sérel-

386. S. 

387. S. 
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mekre is terjesztik, mellyeknek következéseitől az agy-
fedelékeinek tulajdonsága miatt tartani lehet. Ezek sze-
rint a' lékezés sok esetben megelőao szer. 

388. S. 
Az első rendbeli szerzők véleményök erősítésére ezen 

okokat áll í t ják: 
1.) A' tapasztalás azt tanít ja, hogy a' horpadással 

vagy a' nélkül járó kaponyatörések czélszeres gyógybánás 
által gyakorta megorvosoltatnak, még pedig akként, 
hogy a' horpadások kiegyenesednek, vagy az agy nyo-
máshoz lassanként hozzászokik. Nem kell tehát addig 
lékelni, míg az izgatásnak és nyomásnak kísztető tüne-
ményei benünket arra nem nógatnak. 

2.) Ezt mondhatni a' vérömlenyekről is , mellyek' 
fölszivatását szinte a' tapasztalás tanítja. 

3.) A' lékezés nem veszedelemtelen műtétei , általa 
a' megesett sértéshöz ú j erőszakot toldunk, mellynek 
következéseit még csak gyanítani sem lehet, A' műtétei 
veszedelmességének egy oka abban ^s ál l , hogy az agy 
fedelékei általa megmeztelenítetnek; midőn ha gyuladás 
támadna, általa az agy nyílásba kényszerítetnék, a' ke-
mény kér kifekélyednék, rajta taplós kínövetek támad-
nának, 'stb. mi főkép a' gyermekeknél eshetnék főkép 
meg, kiknél a kemény kér a' kaponyához erősen oda 
van forrva. (A b e r n e t h y). 

Ellenvettetik ezeknek: hogy ay kaponyacsontokbel-
ső lemeze töredékeny, üvegnemű tulaj donsága azt okoz-
za, hogy rajta a' törések többnvire tovább ter jednek, 
m i n t a ' külsőn, azok sugárokként terjednek el, és szál-
kádzásokkal járnak; továbbad, hogy ezen sérelmeknél 
a' kemény kért a' kaponyával egyesítő edények meg-
szakadoznak, és vérömlenyek szármoznak. — Azt fonto-
lóra vévén, hogy ezen állapotok a' vágott és lősebék-
nél annál bizonyosabban megtörténnek, hogy minden 
efféle sérelmeknél a' kaponya csontbeles állománya úgy 
megzúzódik, hogy gyuladás és genyedésnek kelljen szár-
maznia; könnyen megfoghatni, hogy az izgatás és nyo-
más távollétében nem igen lehet bízni, mivel ha már 
ezek megestek, akkor ugyan az agy és borítékai betege-
sen úgy annyira megváltozának, hogy a' lékelést gyógy-
szerként csak alig lehessen tekinteni. Ezt állithatni a' 
lékelésről a' vér' ömlésekor is. Ha illykor a' sebész a' 
folszivatásban bízván, a' lékelést mind addig halaszgatja, 
még a' tünemények nagyra nem n ő t e k v á l j o n nem le-
het-e attól tartani, hogy az agy' és hártyáinak gyula-
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dúsa, vagy talán az érömleny megrohadása miatt sike-
retlen marad a' lékelés ? 

Tagadni azt ugyan nem leket, hogy horpadással járó 
és a' nélkül való kaponyatorések ollykor lékelés nélkül 
is meggyógyulnak, sőtt azt is megengedhetni, hogy tíz 
közül, kik az említett elvek következésében meglékeltet-
t ek , kettőnél a' műtétei talán szükségtelen volt ( m i t 
eleve meghatározni nem lehet). Azonban ha a' bekövet-
kező utótünemények belépte után lékelünk, többnyire 
a' lékelés kimenetele szerencsétlen fog lenni. A' lékelés 
magában véve nem veszedelmes műtétei ; ennek csak a-
zért hírleltetett ki , mivel többnyire csak olly esetekben 
alkalmaztatott, hol a' beteges változások igen elhatalma-
sodtak , vagy hol a' külső erőszakok által hatalmas erő-
szakok okoztattak. 

A' fölebb eml í t e t t munkákon kiviil lásd még : 

H E N K E ' S Ze i t schr i f t f ü r die Staatsarzneikunde. 1824. Hef t I . 166. 
l ap . köv. 

KLEIN , in Heidelb. k l in ischen Annalen. Bd. I. H e f t . I . 86. lap. 

TEXTOR , im neuen Chiron. Bd. I I . S t . 2 . 381. lap. 

A. C o o p e r (Lectures on t h e l ' r inciples and Pract ice of 
Surgery with additional notes and cases by. F . T y r r e l l . L o n -
don. 1824. Vol . I. 343. lap. ) , ki a ' lékelést következő esetekben 
j e l en t i : 1.) a ' ve'res érömlenynél a ' kaponya és keménykér k ö -
zé , 2.) az agynyomás tüneményeivel járó kaponyatöréseknél , 
mellyek a ' vérbocsátás u tán is megvannak. 3.) a ' h o r p a d á s -
sal és az agynyomásnak á l landó tüneményeivel öszvekötött egy-
szerű (nem öszveszövődött kaponyatöréseknél . 4.) a ' ho rpadássa l 
szövetkezett töréseknél, ha bár agynyomásnak tüneményei nem v o l -
nának is jelen 5.) a ' g e n y t o r l ó d á s o k n á l ^ — továbbad az egyszerű 
tö ré sekné l , még a ' liorpodással já róknál is minden l e t aka r í t á s t v e -
szedelmesnek t a r t , ki még ( 3 1 6 ^ 1 í J azt is a k a r j a , hogy az agyba 
ha tó c son tda rabok , ha egyébkent az agynyomásnak semmi t ü n d é i 
nem t apasz t a l t a tnának , ki ne emeltessenek , mer t ekként hihetőleg 
é römlenyek , és a ' gyuladás nagyobb veszedelmének adat ik a l k a -
lom , — következő állítása ál ta l mégis azt b izonyí t ja az eml í t e t t í ró , 
hogy az eml í te t t tanácsadásai milly kévéssé legyenek biztosak : a ' 
szövekezett töréseknél, úgy mond ő, mivel gyuladást okozhatnak, 
addig kell a' lékelést tellyesiteni, még gyuladás nem támad, mert 
maskeht a' mütetel semmit sem ér, sott a' beteg allapotját nehe-
zíti , ha a ' gyuladás megjelenése után vitetik végbe. — ,,A' h o r -
padással járó egyszerű törésekhöz szerinte ( 3 0 3 , 3 0 5 , l a p j r i tkán 
szegődik gyuladás. — Több A. Coopertől fölhozott ese tekben , hol 
a ' horpadással já ró törések mia t t a ' kaponya meg nem l é k e l t e t e t t , 
az azután következő tünemények csak lékelés á l ta l h á n t a t h a t t a k 
el , a ' mi maga az eml í te t t szerző által fülhozott javailásokot lát— 
szatik megczáfolní. W a i t h e r (eml. h . ) a ' lékelés javal latai t még 
szorosabb korlátok közé szorí t ja . Lásd e l lenben S c h i n d l e r t 
(eml. h.>. 



18 6 
II . OSZTÁLY. SEBEK. 

389. 5. 
Az ész és tapasztalás hagyja tehát azt helyben, hogy 

a' lékelés a' következendő esetekben , mellyek fölebb 
már bővebben előadattak, a' másod rendbeli tüneménye-
ket nem várván be, azonnal megtétessék: 1.) minden hor-
padással járó vagy ez nélkül való kaponya töréseknél, és 
az átható hasadásoknál. 2.) a' tompa karddal eszközlött 
vágott sebeknél, mellyek a' külső csontlemez és a' csont-
bél által a' belső csontlemezre, vagy ezt is meghalad-
ván az agyba hatnak. 3.) az átható éles karddal szegett 
sebeknél ha egyszersmind a' kemény kér is megsértetett. 
4.) az átható szúrott sebeknél, 5.) azon lősebeknél, mel-
ly éknél a' kaponyacsontok és a'csontbeles állomány szen-
Vedének 6.) a' varrányok megszakadásainál. 7.) a' ka-
ponya alá jutott idegen testeknél, gömböknél, szálkák-
ná l , vérnél, genynél 'stb. — E z e n esetekben a' lékelés 
mégis szükségtelenné válhatik, ha a ' seb az érömlenynek 
a' csontszálkának 'stb. félre mozditását megengedi, ha 
egy egész csontdarab levétethetik, és terjedtebb szálkád-
zások nincsenek jelen. 

B r o d i e (eml. h . 413. 1.) azt j a v a s o l j a , hogy az agyba ha tó 
idegen testek csak akkor emeltessenek k i , a ' midőn l ehe t séges , 
hogy t. i. ne talán a' kiemelés által ú j sérelem okoztassék, melly 
á l l í t á sá t á l t a l a fölhordot t tapasztalások által iparkodik bebizonyítani. 

390. S. 
A' fejsérelmek további lefolyásában is szükségessé 

válhatik még a' lékelés; még pedig ha az agyizgatás és 
nyomásnak tüneményei szármoznak, ha ezek törvény-
szeres gyógybánásra nem csekélyednek, és azt bizonyo-
san tud juk , hogy az erőszak a' kaponyának bizonyos vi-
dékére hatott-, továbbad, ha a' sebválasztmány illendőleg 
ki nem folyhat , ha a' csontbeles állomány pusztiíl, rom-
l ik , és ha a' kemény kér föl válik. 

391. S. 
A' szükség úgy hozván magával, a' kaponyát akár-

melly helyen meg lehet lékelni; örömest megkéméljük 
mégis ha egy ebként lehetséges : a' homlok öblöket a' hom-
lokcsont középrészét, a' halántékcsont pikkelyes részét, a fal-
csontnak alsó mellső szegletét, a' nyakszirtcsontnak ke-
resztes dudorát és a' varrányokat. — A' lékelés helyé-
nek választása, az elérendő czél különbsége szerint vál-
tozik, honnét az érömlenyeknél azon helyet lékeljük meg, 
hol az említett tünemények annak hollétét mutat ják; 
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a' csonttöréseknél ezeknek közepét, akként, hogy a' lé-
kesznek kuposzlopa a' törés oldalára essék; a" horpadás-
sal járó kaponyatöréseknél a' horpadás szélét, a' nélkül , 
hogy a' koszorú a' törés szélén jártassék; a' kis törések-
nél , beszorult gömböknél, ezeket a' koszorúval egészen 
körülvesszük; — a' nyíl - és lambdavarrányok sérel-
meinél , ezektől két oldalra alkalmazzuk a' lékelést. 

A' koszorúk számát eleve nem lehet meghatározni; 
mert mind addig lékelünk, még minden érömleny félre 
nem mozdítatik, mig a' horpadások erőszak: nélkül föl 
nem emeltethetnek, a' szálkák ki nem huzathatnak, és 
a' hasadék megvágott seb, a' lékelés által egészen ki nem 
furattatik. 

352. S. 
A' lékelés következő müveletekre szakad: 1.) a' 

csőrit letakarítására, 2.) annak rneglékelésére, 3.) a' csont-
darab'' kiemelésére, 4.) a' különbféle kézi müveletekre, 
mellyek a' föltett czél elérésére szükségesek lehetnek. 

393. S. 
Mivel azt (a' 347. S-ban) közönséges rendszabásul 

fölvettük, hogy minden fejsértésnél, ha csak az erő-
szak nem épen csekély vol t , a' lehorozsvált hajak után 
a' fej fedelékei bemetszessenek; mivel ennek a' beha-
tott erőszak iránya szerint kell történnie; mivel a' lágy 
részeknek különböző sérelmei lehetnek jelen, és a' lék-
koszorúk számat előre meghatározni nem lehet : azért is a' 
csont letakarítására csak következő átalános rendszabáso-
kat adhatunk fö l : -— A'fej 'fedelékeinek megtartásán ipar-
kodjunk, mivel ezáltal a'sebheged^s előmozdíttatik, bátor 
némellyek a' karélymetszést^mégvetik, mivel a' karélyok 
a' műtétei t , később a' kötözést akadályozzák, 's öszve-
zsugorodnak. -— A' halántékcsonton a' halántékizom hú -
sábul olly karély készítessék, mellynek alapja föl felé 
áll. Egy koszorú elegendőségét gyanítván, egy olly 
hosszú metszés is elég, mellynek szélei egymástól elhu-
zathatnak. Több koszorúk tételekor, + vagy T képű 
metszés látszik legczélirányosabbnak, mellynek karélyai 
fejtessenek föl. A' beteg feje a' beható vilagoság felé 
legyen igazítva, azt valamivel merőbb párnára alkalmoz-
ván; a' kés bemetszés közben akként vezettessék, hogy 
éle mindenkor függőlegesen álljon, és a' kéz vagy a' hü -
velyk vagy a' kisujra támaszkodjék. -— A' sebet egy ké-
véssé vérzeni kell hagynunk, mivel ez által ollykor a' 
tünemények enyhülnek, ez után a' vérzést hideg vízzel, 



m I I . OSZTÁLY. SEBEK. 

az edénynyilások dörzsölésével, vagy az erek lekötésé-
vel állítjuk meg. A' kaponyahártya a' fölteendö lékko-
szorú helyének vidékén bemetszetik, a' vakaróvassal a' 
környéktől a' középpont felé takarítatik, 's levétetik. 

394. S. 
A' csontiéi élést, vagy a' jobbított ívléhesszel, vagy 

a' lcézlélcesszel visszük végbe. Az utóbbiknak alkalmazá-
sa egyszerűbb, mint az elsőé, de a' mütevőre nézve fá-
rasztóbb. 

A' kaponyacsontok lékelése a ' H e i n e B. által fö l ta lá l t csont-
kusztoi-ával (csontmetesz , osteotomus) könnyebben mondat ik esz-
közöltetni mint a ' l ékkoszorúva l , a ' mennyiben amavval a' m ű t é -
te i czéljával megegyező akármelly a lakú nvilást lehet a ' kaponyán 
eszközölni , a ' kemeny kér ekkent kevesbé van veszedelemnek ki téve, 
és az sem szükség, hogy a' lékborozda kitisztítása végett a ' l éke-
lést többször félbe keil jen szakasztani. 

395. S. 
Az ívlékesz alkalmazásánál következőleg munkáló-

dunk. A' letakarított csonthely illendő megtisztogatása 
után a' lékkoszorúnak kuposzlopát, lékeszének szélinél 
valamivel kilebb tolván, megerősítjük, a' koszorút az 
ívhöz szorítjuk, és a' kuposzlopot, midőn a' lékeszívet 
alsó részénél fogva irótollként tar t juk, a' letakarított 
csonthely kiillő közepére tesszük, és a' lékeszt egészen 
függőleges irányban alkalmazzuk. Bal kezünk tenye-
rét az ív korongjára tevén , jobb kezünkléel a' markola-
tot fogjuk meg. Erre a' lékeszt jobról balra valamics-
kével sebesebben forgatjuk mind addig, míg eléggé mély 
horny vagy borozda nem fűrészeltetvén, a' koszorú kup-
oszlop nélkül is biztosan forgatathatik. Ezek után a' 
lékeszt levévén, a' hornyot a' fürészportul tépecsettel 
megtisztogatjuk, (a ' segéd a' koszorút kefével takarítja 
ki) a' kuposzloppal fúr t vermecskébe a' lékemelőt becsa-
vargatván nyílást készítünk, a' lékeszt, bele a 'kuposz-
lopot visszatévén, a' mondott módszerint a' hornyba al-
kalmazzuk , függélyes irányba hozzuk, . és ez után bal 
kezünket a' korongra illendően reányomván, a' lékeszt 
mint előbb sebesen forgatjuk, mind addig, míg azt nem 
érezzük, hogy az a' csontbelet már meghatotta. Erre 
a' koszorút ismét kivévén, a' segéd által megtisztogatat-
juk , és miután a' lékborozdábul a' fürész csontport ki-
takarítottuk volna, annak mélységét vésü nemű kutasz-
szal vagy metszett tollal körös körül megvizsgáljuk. A 
lékeszt újólag betesszük, a' nyomást mostan mérsékel-
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jük, a' lékesztkissé azon oldalra tartván inkább, mellyen 
a' hornyot szikályabbnak érezzük. Ez után a' lékesz is-
mét kivétetik, megtisztítatik, és a' horny mélysége ki-
puhatoltatik. A' hornyot áthatva még semhol sem ta-
lálván , a' koszorú ismét tétessék b e , a' lékeszt enyhe-
den nyomván, az néhányszor halkkal forgattassék meg, 
és aztán néhány fordulat után vétessék ki , és a' horny 
vizsgáltassék meg.. Ekként folytatjuk munkálódásunkat 
mind addig, míg a' hornyot több helyen meghat-
va nem találjuk, és a' balmutató körmével tett nyomás-
ra a' lék mozgását nem tapasztaljuk. A' belső csontle-
mez átfúratakor bizonyos recsegés hallik. 

A' l'ézlékesszel tett kaponyafurásnál, a 'kczlékeszt , 
miután kuposzlopa elégge elő tolatott és megerősítetett 
volna, jobb kezünkkel ollykép fogjuk meg, hogy a' hü -
velyk a' markolatnak egyik, a' közep-gyürő és kisuj 
pedig annak másik oldalára essék, a' mutató pedig ugyan 
a' kézlékesz markolatán nyúlván el hegyével a' koszorút 
érintse-, ezennel a' kúposzlop a' megfúrandó csontdarab 
közepére alkalmaztatik midőn is a' kézlékeszt a' csont-
laphoz képest függőleges irányba alkalmozván, ugyan az 
feszített f ö l - és alkarral csak magának a' kéznek moz-
gatása által váltogatva félköridom szerint majd er re , 
majd amarra forgattatik mind addig, még a' további biz-
tos forgatásra szolgálandó eléggé mély horny nem készí-
tetett meg. Ekkor a' kézlékesz kivétetvén, megtisztíta-
t ik , a' kúposzlop visszatétetik, a' lékemelővel eleve nyí-
lás készítetik; a' dologgá szen úgy bánván, 
mint már az ívlékesznél 

Azon esetekben, mellyekben a' lékkoszorú biztos ve-
zérlése végett a' kúposzloppal nem élhetünk, p. o. a' be-
szorult gömböknél, az egészen betört csontdaraboknál, 
a' koszorú bizonyos helyben tartása végett talpbőrbül 
készült koronggal élünk, mellynek olly szélesnek kell 
lenni, hogy széleit a' segéd ujai hegyeivel helyben tar t -
hassa. A' koszorú ezen korong kimetszetébe alkalmaz-
tatik, mellyet eleintén vigyázva forgatjuk, mind ad-
dig, míg általa eléggé mély horny képeltetett , midőn is 
a'bőrkorongot félretesszük. — A ' csontdarab emelő, vagy 
csipesz által vétetik ki. 

396. S. 
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H a h n e r a a n (Beiträge zur Medicin u. Chirurgie Bd. I . H. 
1. 145. 1.) a ' koszorú biztos vezérlésére a ' kúposzlop helyet t ko-
szorúkalauzt (Kronenführe r ) a jánl . 

398. S. 
A' homloküregeken lévén szükség lékelni, a' lé-

kesz akként hajlintassék meg, liogyaz eleintén a' homlok-
üreg alacsonyabb részéhöz feküdjék inkább, hol ugyanis 
a' mellső csontlemez a'hátsótul távolabb esik; ekként az 
történik, hogy a' koszorú ugyan akkor érvén a' belső 
csontlemezre, ez egyenlően lékeltetik meg. Vagy pedig 
először egy nagyobb koszorúval lékeljük meg a' külső 
csontlemezt, mellyet levévén, a' belső egy kisebbel lé-
kelte tik meg. 

399. S. 
Hogy a csontléket kiemelhessük, a' lékemelőt a' 

számára már eleve készített nyílásba (395. olly kép 
csavarjuk, hogy bal kezünk hüvelyk és mutatójával a' 
csavart végéhöz közel tartván, ugyan azt kezünk azon 
ujaival markolatjánál fogva forgatjuk. A' lékemelő elég- , 
gé mellyen be lévén csavarva (a' nélkül hogy a' kemény 
kért megsértené) a' csontléket azon oldal felé emeljük ki, 
melly felől még az egy ebb csonttal öszvefügg. A' belső 
csontlemez szélén egyenetlenségek, vagy szálkák marad-
ván hátra , azok a' lencsekéssel vétetnek le , a' mennyi-
ben ezt egész kézre fogjuk, a' kés lencséjét a' kaponya 
és kemény kér közé alkalmazzuk, és annak élét a' le-
veendő csontdarab elenébe tartván, ezt vele lefaragjuk. 
A' jól odatartott hüvelyknek kell a' kés' mozgását biztos-
sá tenni. 

400. S. 
Több koszorút akarván föltenni, a' nyilások közt 

vagy vonalnyi széles bürüket hagyunk, mellyeket aztán 
vagy csontfogóval csipkedünk le , vagy alkalmasabban aT  

H e y fürészével szedünk le ; vagy pedig ha a' koszorú-
nak nem épen tökéletesen megfelelő csontdarabot aka-
runk kivenni, a' lékkoszorút úgy tesszük fö l , hogy az 
a' már készitett lékbe valamennyire bevágjon. Sőtt az is 
tanácsoltatik, hogy nem lévén szükség mindenkor kerek 
csontdarabok fúrására, inkább a' sérelem minéműségé-
höz szabván a' H e y fűrésze által különbféle idomú csont-
darab vétessék ki. 
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401. S. 
A' lékelésnek vége szakadván, az utóbbi gyógybánás 

azon környülményéktől függ, mellyek a' lékelést je-
lenték. 

Az érömlenyt, lxa az a' kaponya alatt rejtezik, a' 
fejnek alkalmas helyezete, annak nedves szivacs vagy té-
pettel való fölszivatása által hárítjuk el. Az érömleny 
székére nem akadván, a' már (362. g.) fölhozott tünemé-
nyek világosítják föl az orvost váljon kell-e a' műté-
teit egy más helyen ismételni? Ha az érömleny a' ke-
mény kér alá szorulván a' csont nyílásába ju t , ha a' ke-
mény kér hullámzó és szederjes, akkor ez.t keresztbe ha-
sítjuk meg. 

A' sértett középső cigykérütérbül tqrténő vérzést tép-
polival viaszgömbbel tett nyomás, vagy tulajdon nyo-
mó eszköz által ( F a u l q u i e r G r a e f e 2~) vagy 
tüzes gombostővel tett égetés segedelmével állítjuk meg. 
A' sértett kemény kér véröbléből áradó vérzésnek pedig 
száraz tépet, és czélszeres nyomás által álljuk útját. 

A' törés által egészen megvált csontdarabot vigyázva 
emeljük ki. A' horpadással járó csonttörések egyszerű 
emelcsővel emeltetnek fö l , akként, hogy annak egyik vé-
gét a' behorpadt csontdarab alá alkalmazván, a' másik 
végét jobb kezünkkel megkapjuk, és lefelé nyomjuk , 
bal kezünk mutatóját a' lék szélére alkalmazván, hogy 
az emelcső emelés közben rajta nyugodjék. -— Azon szál-
kákat, mellyek a' kemény kérbe, vagy az agyba hatot-
tak , vigyázva, minden erőszak nélkül huzgáljuk ki, mel-
lyek ha erősebben be volnának szorúlva, a' kemény kér 
nyílását tágítani kellene. 

1) PERRET, 1' ar t de coutel ier . Pl . 135. Fig. 21. 22. 
2) HUFELAND'S Journal der prakt ischen Arzneik. Bd. X X V I I . St . 

2. Bd. X X X I . 35. 1. — Változtatva ugyanott. Bd. X X X I . St. 2. 
35. 1. Taf . 1. II. — FERG , zur Lehre von der T r e p a n a t i o n ; im 
Journa l von GRAEFE und WALTHER. Bd. II. 576. lap és E r -
gänzung zu diesem Aufsätze von SICK : ugyanot t . 592. lap. 

402. 5. 
A' bekötésnek a' lékelés után egész a' lehetségig 

egyszerűnek kell lenni. A' bőrseb szélei közé enyhe ke-
nőccsel fent téppohot dugunk ollykép, hogy ez a' nél-
kü l , hogy a' kemény kért nyomná, a' csontnyílás szé-
leihöz feküdjék, a' téppohot vékony nyomadékkal fedez-
zük , és az egész kötözést háromszegletű fejkendővel, 
vagy alkalmas pólyával erősítjük meg. 
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A' lékelés á l ta l e j te t t seb orvoslására tanácslott hir telen egye-
sítés , ha minden idegen féle test e l h á n t a t o t t már , nem a j á n l t a t -
ha t ik . A' csontléknek visszatétele f e l ő l , és a' sebnek h i r t e l en 
egyesítés által való orvoslásáról te t t tapasztalások azt bebizonyít-
ják ugyan, hogy lehetséges legyen az újólag bealkalmazot t csont -
lék ismét oda forrása ; de más oldalról azon félelem , hogy az t ö b -
bé oda nem f o r r ; azon veszedelem, hogy a' csontlék ekként min t 
idegen inger gyulacíást , és genyedést okozhat, olly n a g y , vagy tán 
nagyobb azon igen lehe tőségné l , hogy ekként a' seb gyógyulása se-
besebben és bizonyosabban megeshetik. — Átalánosan a' b e t e t t 
csontlék oda forrását csak akkor lehet v á r n i , ha a' kaponya meg 
nem lévén sértve té te t ik meg a ' l éke le s , de a' kaponya alat t s em-
mi sem t a l á l t a to t t . 

MERREM , Animadversiones quaedam chirurgicae experimentis in an i -
mal ibus fac t i s i l lus t ra tae . Giesae 1810. 

WALTHER , über die Wiede re inhe i lung des bei der Trepana t ion 
ausgebohr ten Knochens tückes ; im Journal f ü r Chirurgie und Au-
genhe i lkunde . Bd. Y. H. 4. 

403. 5. 
Mi a' műtétei után a' közönséges gyógybánást il-

le t i , a' környülményekhöz szabva érmetszések, hideg bo-
rogatások, hashajtók kivántatnak, hogy általok a' gyu-
ladás meggátoltassék vagy elháritassék. A' betegnek a' 
legnagyobb nyugalomban kell maradnia. 

404. S. 

A' bekötést a' seb választmányaihoz képest napjában 
egyszer vagy kétszer kell megtenni. Ha a' lékelés után 
különös tünemények nem köszöntenekbe, akkor a' kemény 
kér lassanként fénylő sziliét elveszti, genyet választ, vilá-
gos vörös hússzemölcsökkel fedeztetik, mellyek halkkal 
emelkedvén, a' csontnyílásba húzódnak, a' csont és kü l -
ső részek hússzömölcseivel egyesülnek, és merő sebhe-
lyet készítnek. Ezen folyamat alatt a' részek egyesíté-
sén kötözés által is iparkodunk, és lassanként a' tápláló 
és erősítő közéletbe menünk át. A' lékelés után az agy-
nyomás és izgatásnak tüneményei tovább is tartván, vagy 
ismét ujra megjelenvén, azt fürkésszük k i j váljon okaik 
a' sebben, szálkák hátramaradásában, vagy epés csorvá-
ban rejtetnek-e ? mellyeknek elhárítása vagy a' műtétei 
ismétlése, vagy a' már fölebb említett gyógybánás által 
tellyesitetik. 

A' geny vékony és rosszá válván, belől erősítő sze-
reket nyujtunk, de a' bekötésre is hasonlókat használunk. 
Ha talán a' genyedést valamelly inger táplálná, ezt szük-
ség elhárítani. Ha csontdarabok váladoznak le , ezeket 
kell kihúzgálni. — A' kemény kér feszülni, szenvessé len-
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ni kezdvén, egyszersmind ha föliiletébül olly taplós nö-
vedék emelkedik fö l , melly a' csontseb széleihöz nyo-
módván,-a' nedv kifolyását gátolja; akkor szárasztó sze-
rekkel szükség a' kötözést tenni, illendő nyomást al-
kalmazni, sőtt azt vigyázva pokolkővel is érinteni', és 
ha mind ezekre nem akarna engedni a' kinövés, azt a' 
szike markolatjával vagy késsel vesszük le. A' léken 
által maga az agy is kisarjadzhatik, még pedig részint 
mint a' nyomás elhárítása után tértnyerő agy kitágulá-
sának következésében, részint pedig az által, hogy kül-
ső erőszak vagy gyuladási torlódás által az agy saja edé-
nyei ennek állományába vért öntenek , midőn is aztán az 
agy a' lék felé tolódik, és a' kemény kér kifekélyesedik. 
Az agy a' léken által tolódik k i , és azon arányban nő, 
meilyben a' vérömlés gyarapodik, végre a' lágy agy kér, 
meg azon agylemez is megreped, melly a' vért környeli, 
midőn aztán ez kiöntődik, megheged, és a' szerint sza-
porodik, a' mint a' vérzés megújul. — A' gyógybánás 
véreresztésekben, hashajtókban, és czélszeres nyomás al-
kalmazásában ; ha pedig talán a' daganat szüntelen ne-
vekednék, a' vérnek gerely szúrással tett kiürítésében, 
vagy a' daganat késsel esz közlött lemetszésében áll. A.' 
daganat öregbedésével a' kaponya nyílása kisebbé lévén, 
ezt a' vér kiürítése végett lékeléssel nagyobbítjuk. 

405. g. 
Mivel a' lék hegjegye csak az ifiabb egymiknél las-

sanként, az öregebbeknél pedig azon erősséget mellyel 
a' többi kaponyacsontok birnak, soha sem éri e l , azért, 
is a' lékhelyet egész a' megerősödésnek időpontjáig, vagy 
az egész élet lefolyása alatt főtt bőrhül, vagy pamuttal 
béllett érczbül készített lemezzel szükség fedezni, hogy 
t. i. részint az agy' nyomása^éázint a' külső erőszakok 
ellen védessék. ^ ^ 

406. 
Azon sokféle kötözések, mellyek a' fej sérelmeinél 

ajánltattak, három seregre osztathatnak. 
I. Repesztett vagy hasított pólyál-. 
I.) a' hatfejű; 2.) a' nyolczfejű, 3.) a' négyfejű; — 

Galen parittyája. 
II. Fejkendök és sipkák. 
1 .< a' négyszegletű vagy nagy fejkendő; 2 . )a 'három-

szegletű vagy kis fejkendő; 3 ; ) S c h r e g e r három szegletü 
fejpólyája; 4.) a' hálósipka; 5.) a' S t a r k hallója. 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 15 
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III. Gombolyag vagy tekeres pólyák. 
1.) Különzo pó lya ; 2.) csónak pólya; 3.) a' T - p ó -

l y á k , főkép S c h r e g e r szerint a' mozgékonyak; 4.) a ' 
homlokkötő, vagy homlokszoritó D i o n i s t ú l ; 5.) a' 
H i p p o c r a t e s sipkája; 6.) a' csomós pólya a' halánték-
ütér lenyomására. 

Ezen bekötések közül minden lebenyes sebek szá-
mára, és az egyes bekytési rongydarabok megerősitésére a' 
S c h r e g e r T — pólyái t , — a' három szegletü fe j -
kendőt, mint átalánosan fedező kötözést, — és a' I l ippo-
cratés sipkáját, mint közönséges és egyenlően nyomó köt -
eszköszl kivévén, — a' többit szükségtelennek tartom. 

407. S. 
Az előjárt fejsérelmek után a' nem legritkább tüne-

mények közé tartoznak a' májban és az altest más belré-
szeiben támadott tályogok, ezek gyakorta a' nélkül hogy 
a' mondott életművek megrázkódtattak volna, szoktak tá-
madni , ollykor pedig nem szármoznak, ha bár erős ráz-
kodtatás ment is elő. Ezen tályogok gyakrabban megje-
lennek a' genyedő fejsérelmek után , min t a' seb nélkül 
járó rázkódtatások ál ta l ; gyakrabban támadnak az agy-
nak azon bántalmai u tán, mellyek csak belső oktul függ-
nek , p. o. az agykérek idült gyuladásánál, az agykérnek 
úgy nevezett taplónövedékénél, s , a , t. 

408. S. 
Azért is a' tnájtályogokat a' fej sérelmei után nem 

mindenkor azon oktul szükség következtetni, mert majd 
a' magyarázhatatlan ugyan, de mégis az agy és máj közt 
helvetlelő belső azon együtérzésbeli viszonynak követke-
zeimet, melly által egyik életműnek bántalmai által kön-
nyen romlások oldoztatnak a' másikban: majd pedig azon 
az egész test megrázattatásának fogonatai, mellyel a' 
fej sérelme jár, és melly által a 'má j tériméje, és lengébb 
függése miat t , ezen életmű minden más zsigerek közt 
legtöbbet szenvedhet, sőtt sokszor megszakad, midőn az-
tán az altestbe halálos vérömlések történnek. 

409. S. 
Ezen májtályogok gyakorta észrevétlenül támadnak, 

mellyeket ollykor könnyebb vagy nehezebb lob tünemé-
nyek előznek meg. A' geny vétve fölűletesen ta lál ta t ik , 
többnyire még is mélyen a' máj állományában rej tődi i t , 
midőn is a májnak egész térimbele romlást szenved ál-
tala. Az effcie tályoguál a' majtájon daganat és hul lám-
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zás vétethetik észre, és a' tályog kifelé nyilhat ik, hanem 
a' hasüregbe, a' gyomorba, a' bélhuzamba vagy a' mel l -
üregbe is kiürülhet . 

410. S. 
A' müvészség részérül mindennek oda kell vágni, 

hogy az efféle tályogok elkerültessenek, mi gyakorta 
rejtett támadások miatt lehetetlen. A' májnak gyuladás-
beli izgatásának tüneményeinél érmetszések, és több ideig 
lobiiző hashajtók, főkép az eléggé föleresztett dárdacsos 
borkősavas hamag jelentetnek. 11a a ' tályog kívülről m u -
tatkozik , az a' müvészség rendszabásai szerint nyittatik 
fol. A? kiszivárgó geny jó fehér szinü lévén, a ' jóslat ked-
vezőbb , mint ha az sárgás barna szinű volna. A' beteg-
nek erein erősítő orvosságokkal segíteni, a' geriyédésnek 
pedig tár utat készíteni iparkodunk. 

A ' fe j sérelmei után támadó májtályogok szármozásá-
rul szóló különbféle vélemenyekről olvasd: 
A. PARÉ, Oeuvres chirurgicales . Lib. X . Cap. X I I . 
BERTRANDI, Mémoire su r le Abscés du foie, qui se f o rmen t á 1'PC-

cas ion de plaies de la té te ; in Mémoires de l 'Aead . de Chirurg , 
Vol. Ü l . l a p . 486 . 

FOUTEAU , Oeuvres pos thumes . Vol , I I . lap. 129. 
DESAULT, Chirurgischer N a c h l a s s . Bd. I I . T h l . 3. 1. 69. köv. 
RICHERAND, sur les Abscés du foie, qui accoinpagnent les p la ies de 

la t é t e ; ini J o u r n a l de Médec ine etc. p a r CORVISART, LEROÜX, 
et ROYER, F r i m a i r e an X I I I . 

ANSIAUX , Clinique chirurgicale . Liege 1816. l a p . 35. 
TEXTOR iin neuen Chiron. Bd. I . He f t . 3 . 409. l ap . 
DANCE , Archives générales de Médecine. Janv, 1829. 

' ^ I 1 ' 'Í-'A". i I.IÍ .móA<j ií Ir.Jlá inm 

l í . 
\ \ ' ; p , li'U'ií Mluíl 

A z á b r á z a t s e b e i . 

411. S- i ; , -
Az,ábr4zatsebeknek orvoslásánál ennek egy néVezetes 

czélja a ' talán az ábrázaton támadandó éktélen sebhely el-
rnellőzésébeu áll, azért is minden olly esetben, mellyben a' 
seb rendkívül tátong, ha erősebb bajusz vagy szakáll, vagy 
a' sebnek különös helye a' ragtapasz odaragadását gátolja, 
és egy ebként semmi más ellen jelentmény nem ellenzi a' 
hirtelen egyesítést, a' véres varratot szükség alkalmazni. 
Ha bár az ábrázatsebck rendkívül vérzenek is, a' vérzés 

15 " 



18 6 
II. OSZTÁLY. SEBEK. 

mégis a' kisebb erekből történvén, a' seb szoros egyesí-
tése által megállítatik. 

412. 

A' szemölcltdjnak sebei, ha azok másként is alkal-
masak az egyesítésre, 's ha fiiggőleges irranyuak, ragta-
pasz által mindenkor egyesítethetnek. De a' haránt sebek 
a' véres varratot óhajtják.— Ha ezen sebek genyedés ál-
tal gyógyulnak, akkor a' seb kötözése a' seb egyedül rag-
tapasszal erősíLett téppohval tett beborításában áll. 

A ' s z e m ö l d t á j sebei gyakorta vakságot, vagy látgyöngeséget hoz-
nak e l ő , még .pedig: 1.) Az i d e g r e c z e m e g r á z ó d á s a á l ta l . 
I t t a' lá thi jány vagy is mor (Amaurosis) a' sértés utáu azonnal b e -
áll , és a' szivárvány tökéletesen merved t . Ezen láthi jány nem r i t -
kán magát-nl , vagy szállékony szerek a lkalmazata a l a t t ismét e l t ű -
nik. De ha a' rázkódtatás az idegreczének mégszaggatását okozza, 
akkor a' csarnokokban é römleny , mélyen ülő fá jda lom, a' szemnek 
még legenyhébb ér in te te a l a t t i s , annak rendkívül való érzékeny-
sége , és ezen esetben tökéletes vakság szármoznak , midőn is csak 
a' legerősebb lobíiző gyógybánás képes a' gyuladást e lmel lőzn i , 
2.) A' h o m l o k i d e g n a g y o b b á g a z a t a i n a k z ú z ó d á s a , 
vagy tökéletes megszakadása á l t a l . A' lá t tehetségnek csekélyedése 
it t is azonnal b e á l l , de ollykor csak később jelenik meg az a' s é r -
tés u tán . A' seb helye és minémüsége vezesse a' sebészt kór l i a -
t á r za t ában , midőn is a' hotnlokideget a' fölső szemhéjhoz a' hogy 
csak l ehe t közel , átmetszeni , a' sebet pedig a' közönséges rendsza-
bások szerint orvosolni szükség. 3.) A' homlok idegnek a' hegjegy-
tól okozott feszülése á l t a l . A kórha tá rza t ekkor a' látgyöngeségnek 
későbbi beállása .á l ta l világos , azon idegnek átmetszése pedig az 
egyetlen egy gyógyszer. 4.) Az e m l í t e t t o k o k ö s z v e s z ö -
v ő d é s e á l t a l . I l lyenkoi a ' sebnek orvoslása mindenkor az első 
figyelmet érdemli , és az idegrecze mozzauását csak később vigaszt-
juk. A' szemnek ugyan ezen ál lapol jai a' szemgödralat t i t á j sé re l -
mei á l ta l is a k o z t a t h a t n a k . — E n egy tökéletes láthi jányt tapasz ta l -
tam, melly a' szemöld tájra e j t e t t lökés u t á n , a' nélkül ' , hogy a ' 
bőrön a' sértésnek nyoma t apasz t a l t a tnék , nyolcz napra r emény te -
lenül támadot t , és mellynél a' szemfény rendes alkatásu és mozgé-
kony lévén , épen semmi fá jdalom nem véte te t t észre. A' nadályok 
ismétel t fö l té te le , á' higanyírnak bedörgölése i , a ' homlok ideg folyta 
szerint többször föltett hólyagtapaszok tökélyes gyógyulást eszköz-
lének. 

F L A T N E R , Progr. de vulnei ibus superciliis i l la t is , cur coecitatem 
ínferaii t ? ad locum Hippocratis. Lipsiae, 1741. 

BEER , Lehre von den Augenkrankheiten. Wien , 1813 , Bd. 1 , lap. 
168. köv. 1 

V. W A L T H E R , im Journal für Chirurgie und Augenhei lkunde. Bd . 
I I I . St. 1. 

413. S. 
A' szemhéjak könnyed hosszú és haránt sebei angol 

tapaszból vágött csíkokkal mindenkor egyesítethetnek, 
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ha azok ollyként ragaszlatnak oda, hogy végeiknél a' 
könny által föl ne ázhassanak. — A' szempillákot függő-
legesen -hasító sebek mindenkor a' véres varratot kíván-
ják , midőn is a' lerczeknek a' szemhéjak csak külső le-
mezzét kell meghatniok. A' férczek közé angol tapasz-
csíkok ragasztatnak f ö l a ' szem pedig függőleges ragta-
paszcsíkkal tartatik zárva , mellyre aztán nyomadék téte-
ti k. A' szempillák vízirányos sebei, ha nevezetesek, és 
állomány vesztességgel járnak, biztos egyesitésökre a' vé-
res varratot kívánják, bátor nem ritkán ragtapaszcsíkok-

apró ragtapaszcsíkok 
szemhéjak mozgása pedig egy nagyobb, ugyan csak ragta-
paszból álló, függőlegesen alkalmazott csíkkal gátoltatik. 

414. 5. 
A' Jcülfiilnel sebei- a? fülteknő számos emelkedései 

és gödrei miatt bajosan egyesülnek, és többnyire szük-
séges több helyen véres lerczet tenni, mellyeknek csak 
a r külső bőrt kell meghatniok. A' hallja rat ís meg lévén 
egyszersmind s é r t v e e z t tépette! tömjük ki azért, hogy 
a' sebszélek egymáshoz közeli lessenek, és hogy a' seb-
váladék benne öszve ne gyülekezhessék. Az egész fü l re , 
és ennek minden gödreibe tépetet rakunk, ezt nyoma-
dékkal fedezzük, és az egészet öszvet.ett kendővel erő-
sítjük meg olly kép, hogy ezt az áll alatt húzván el , 
aztán a ' fülön vezetjük fö l , és a' fej tetején kötjük össze. 
Ha a' külfűl egészen levágatott,, vagy azt csak egy kis bőr 
tart ja, akkor annak ismét odaforradásán iparkodunk. 

415. s: 
Az orrsebeh az orrot vagy középen hasítják, vagy 

pedig szárnyain, vagy végreraz orrnak egy részét karély-
ként jobbadán vagy egészen választják meg. A' vágott se-
bek , mellyek az orrot középen hasítják, ragtapasz által 
egyesítethetnek, midőn is az egyesítést nyomadékok és 
kettős T —pólyával, vagy U — képre kimetszett ragta-
passzal ápoljuk. Az orrszárnyak lévén meghasítva, eze-
ket véres varrat által egyesítjük, melly csak a' küíbőröii 
hasson által. Azon' sebek, mellyek a' hosszú átmérühöz 
képest az orrot vízirányosan, vagy többé kevesbé ferdén 
metszik által ollykép, hogy általok az orrnak egy szi-
lakja egészen leesik, vagy rajta még csak egy kévéssé 
tartózkodik, véres varrat , és ragtapasz által egyesítetnek: 
csak ha az orrhegynek csekély metszete esik ezen irány-
ban le , lehet a' harántul alkalmazott ragtapasz elég. Á? 
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orrlikakba érméczes csovecsek tétetnek, mellyeket szorgal-
masan alkalmazni, a' kötözéshez jól oda ei'ősiteni szükség. 

Az orr számára készí te t t pólyák t . i. 1 ,) a' kiilönző p ó l y a ; 
2.) az egyszerű k a r o l y ; 3.) a ' k e t t ő s karolypólya; 4.) az orrpari t tya; 
5.) az Ypsilom p ó l y a ; 6.) a'1 T — pó lya ; 7.) S c h r e g e r szerint 
a ' ke t tős T — pólya , mellyeknek fogonatai ' átalánosan majd csak 
az orrnak egy ideig t a r tó öszveszorításában, majd az orrnak föl — 
vagy lefelé való nyomatásában á l l anak , föl alkalmaztatások és fogo-
na t j a ik ra nézve bizonytalanok lévén , a' czélirányosan föl te t t rag-
tapasz á l t a l (mint ezt B ö t t c h e r — nek négyfejű ragtapassza, 
és a ' ragtapaszpólya ügyesen - eszközli) könnyen k ipó to l t a tha tnak . 

416. S. 
Az arcznak vagy is pofáknak sebei ragtapasz által 

többnyire könnyen egyesítethetnek, csak ha igen tátog-
nának, szegletesek lennének, az ajkak egészen megrepedve 
volnának, vagy a' nyálvezeték sértetett volna meg, kiván 
tatnék a'véres varrat. A'pofák és ajkak minden átható se-
beinél, ha edényeket szükség lekötni, a' lekötő fonalakat a' 
szájba kell intézni, honnét az egyik vagy másik szájszeglet-
nél a' sz/íjbul azt ki szükség vezetni. Ha a' nyálvezeték a' 
sebhirtelen egyesítése által nem tökéletesen heged be , és 
annak tár részén által még nyál szivárog ki, akkor a' gyó-
gyulás mindenkor tellyesítetik, és a' nyálsipoly" támadása 
meggátoltatik a' sebnek pokolkővel ismételve tett erinteté 
által, mihöz még a' fültőmirígyre a' kantárpólyávai esz-
kozlött nyomás, és a' rágás és beszédnek megtiltása is 
szükséges. 

417. S-
A' nyelvnek sebei ha fölületesek, a' nyelv illendő 

nyugalma alatt meggyógyulnak, mélyebb főkép haránt 
sebek pedig a 'varratot kívánják. A' betegnek beszélni, 
rágni tilalmas, őtet vagy tápláló csórékkel, vagy állomá-
ny os levekkel tápláljuk, mellyeket érméczes csőn az orron 
által eregetünk a' gyomorba. 

III. 

A' n y a k s e b e i . 

418. S. 
A' nyaksebeknél vagy csak a' köztakarók, vagyT a' 

folűlet-es izmok, vagy a' mélyen fekvő edények és ide-
gek , a' gőgsíp és a' bdrzsing, vagy maga a' gerinczagy 
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vannak megsértve. — A' vágott sebek legközönségesebbek, 
és majd függőleges, majd harántos irányúak. Ha a' nyak-
sebek csák a' bőrön és a' fölületes izmokon hatottak ke-
resztül, ragtapasz által egvesítethetnek, és ugyan csak az 
egyesítés a' nyak mellső részének haránt sebeinél a' fejnek 
előre hajtása, a' l i o s^ f sebeknél pedig annak hátra haj-
tása által ápoltathatiltiH' külső torkolatérbiil történő vér-
zés vagy magátul, vag^fcalamelly enyhébb nyomásra meg-
áll. Az állományveszlRéggel járó, vagy az igen genyedő 
sebeknél a^fe je t 3ÉPorvoslás vége felé egyenesen kell 
tartani , és a' szegrcsonton túl a' genynek sülyedésé.t 
m e g a k a d á l y f l p H ^ ^ 

' W 419. 
A' mélyebben ható sebek, mellyeknél a' nagyobb 

edények sértetnek meg, többnyire vérzés által hirtelen 
ölik meg az embert. Mégis magának a' fejérnek sérelmé-
nél is lehetséges még a' segedelem , ha segéd által a' sér-
tett hely alatt megnyomatik, sértett vége letakaritatik, 
és leköttetik. A' belső torkolatérnek kisebb sérelmei-
nél a' vérzést nyomás által kellene megállítani, vagy ha 
az egészen átmetszetett volna, azt a' sértés fölött segéd 
által szükség lenyomatni,, és annak fölső végét a' sebnek 
illendő tágítása után kell lekötni. Ezen lekötések alatt ar-
ra különösen kell vigyázni, hogy a'közel fekvő idegek kö -
zül valamellyik, főkép a bolygideg a' lekötés alá ne 
kapassék. — A' fejérnek sértett ágait vagy a' tár sebben, 
vagy ennek előrebocsátott tágítása után köt jük le , vagy 
mind ez nem lévén lehetséges, a ' fej érnek főtörzsöke köt-
tetik le. 

HEBENSTREIT in den Zusätzen zu B. BELL s-XehrbegriflT der W u n d -
arzneikunst . T h . V. 332 . lap. 

ABERNETHY, Surgical Works , Yol. I L / t a p . 115. 
LARREY , Mémoires de ChirurgifKlnilitaire. Tom. I. lap . 309. 
HENNEN, Bemerkungen. 170. 1. 
COLLIER, in M e d i c o — c h i r u r g i c a l Transact ions. Vol. VII . lap. 107. 

COLE in London medical Repository. Mai 1820 —RUST'S Magazin. 
Bd. VIII . 337. 1. 

THOMSON, Beobachtungen aus den bri t t ischen Mil i tärhospi tä lern 
u. s. w. Aus d. EngL von BÜCK. H a l l e , 1820. 62. I. 

BRESCIIET in der französischen Uebersetzung von HODGSON'S W e r k : 
über die Krankhe i t en der Arter ien und Venen. Vol. II . Sec t . V^ 
lap. 37. Note . 

TEXTOR, im nouen Chiron. Bd. II. St. 2. 

120. S. 
A bolygideg sérelmei szózatveszést, görcsös tünemé-

nyekel és halált okoznak. A' visszatérő - ideg sértése a" 
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szózatnak elvészését előhozhatja ugyan, melly mégis me-
gint rissza jöhet. — A' gögágnak (ramus laryngetis) sé-
relmei a' lehelés ineggátlása által ölik meg az embert. l) 
Ugyan azon ág az is tulajdon kép, melly-egész törzsöké-
nek átmetszése után a' halált oliv hirtelen okozza. Du-
puy 2) . tapasztalásai után az álÉfcpk mind a' két tüdő-
gyomoridegnek (Nerv. pneumogasnRsus) átmetszése után is 
sokáig élnek, ha a' gögsíp a' gög'/älalt megnyittatik. Meg 
nem történvén a'gőgsipnak föinymfca, az állatok a 'hang-
rés tágitóiban elLerjedt idegek szé^imse miatt/csak hamar 
meghalnak.'— Ha az együtt ér ztdeg, xagyf rekeszideg , 
avagy a' gerinc zagy sértetik meg, Ir^Klál rángások 
közt jelenik meg, 
1) PYL , Aufsätze und Beobachtungen aus de j iger ich t l ichen Arznei-

wissenschaft , Samml. VII . 185. 1. 

2) Journal de Médecine par LEROUX. - Yol. X X X V I I . Iap. 351. 

MECKEL, Handbuch der gerichtlichen Medicin. Halle . 1821. 172.1 . 

421. %. 
A' gögsipnak sebei vagy hosszú vagy haránt sebek; 

a' gögsíp vagy csak meg —1 vagy épen átmetszetik, vagy 
egy része egészen eihordatik belőle, p. o. lősebek által. A' 
gőgsíg függőleges sebei ragtapasszal eszközlott egyesítést, 
és a' fejnek szüntelen tartó hátfelé hanyatlását kívánják. 
A' haránt sebek a' gőgsípot vagy csak részenként, vagy 
egészen megválasztják, és többnyire czélba vett öngyil 
kolásnak következései lévén, leginkább a' nyak fölső ré-
szén, a' gőg és a' szakcsont közt találtatnak; nagyobb ki-
ter jedésüek lévén, a' száj hátsó részébe hatnak, a' leget, 
a' nyálat, az italokat ki 's bejárni engedik, Vagy 
magába a' gőgbe hatnak ; de a' nyak alsó táján csak ritkán 
láttatnak. 

Ezen sértéseknél a' szózat egyszersmind mindenkor 
elvesz, a' lég a' seben áthat , ollykor légdaganat szármo-
zik, és a' gőgsipba kiöntődő vér veszedelmes tüneménye-
ket okozhat. Ezen sebek a' nélkül hogy a' fejér, a' tor-
kolat ér, vagy a' bolygideg megsértetnének, magokban 
is meglehetnek a' vérzés pedig vagy a' fölső paizs — vagy 
a' nyelvütérbül áradhat. 

422. S. 
Ha a' gőgsip haránt sebeinél a' vérzés megállítatott, 

a' sebszéleket kölcsönös érintetbe szükség alkalmaz-
nunk, a 'mennyiben a' fej erősen meghajtatván a 'mel l 
felé , ezen helyezetben tartalik, mi pólyák által kevesbé 
biztosan történik, mint a' K ö h l e r sipkája által; a' 



II . SZAKASZ. SEBEK KÜLÖNÖSEN. 233 

beteg egyszersmind kévéssé oldalvást fektessék, hogy a' 
sebválasztmány olly könnyen a' gőgsipba ne folyhasson. 
Ha a' gőgsip nincs egészen megvágva, a' sebszélek egy-
más tul nem távoznak messzire, és az említett helyezet ele-
gendő az egyesítésre, mivel a' véres férczek csak izgatást 
és hurulolást okoznának, mellyek az egyesülésnek legna-
gyobb akadályai. Csak midőn a' gőgsip átmetszetett, és 
a' sebszélek szerfölött tq^ognak, volna ezeket szükség kü l -
ső bőreiknél.fogva széles lekötés által egymáshoz köze-
líteni. 

F r i c k e szerint ( F ü n f t e r Bericht über clie Verwal tung des a l l -
gemeinen Krankenhauses 1832, 232. lap . ) még a' nevezetesebb nyak-
sebeket sem szükség azonnal véres va r ra t á l ta l egyesí teni ; ő t . i. t a -
nácsosnak ta r t j a a ' seb tökéletes genyede'sét és az ez ál tal elő h o -
zott husszemölcsök támadását b e v á r n i , és csak ezután hozza a? ge -
nyedő fölöleteket kölcsönös ér in te tbe a' Ye'res var ra t á l ta l . 

423. S. 

Ezen sebeknél a' gőgsipnak nagy gyuladása, görcsös 
tünemények, főkép erős hurutolás származnak minden-
kor, mellyek a' gőg sérelmeinél nehezebbek, mint a7 gőg-
sipéinal — Ha a' sebzett nem sok vért vesztett, gazdagon 
kell vért bocsátni, és belől salétromos fejet nyújtassák 
nekie. Ha hurutolás és fájdalmak szármoznak, akkor az 
érmetszést, (de a' nadályok alkalmazását is) ismételni, 
belől pedig enyhe sósavas higacsot beléndvonattal szükség 
adni. Az élelemnek csupán folyónak kell lenni. '— Azon 
személyekre, kik öngyilkolásukon kapattak, különösen 
szükség vigyázni, hogy ők a'bekötést rendetlenségbe ne 
hozzák. Ezen gyógybánást folytatni kell mindaddig, míg 
csak a' gőgsipnak gyullasztó és görcsös^szenvei jelen vannak. 

Az egyesülés tökéletesen nertí akarván megtörténni, 
a' sebek ólomvízbe mártott^foriggyal fedeztetnek. -— Ha 
a' kipökés kicsapongani kezd, a' beteg erei csüggednek, 
akkor a' kínával és bódár gyógyszerekkel vegyített izor-
zuzmó jelentetik. A' rekedség, melly többnyire hátrama-
rad, lassan ként elmúlik. A' gőgsip porczos részének sérel-
meinél gyakorta sipolyos nyílás marad vissza, melly olly-
kor magátul is bezáródik.'— A'kötözésnek félretétele után 
a' beteg az erős beleheléstül, és a' fejnek nagyobb hátfe-
lé való szegésétül óvja magát. 

424. S. 

A' gőgsip szúrott sebeinél a' külső.és belső seb közt 
fölbomlott párhuzamosság miatt a' légnek a' sejtszövetbe 
való kilépte könnyen megtörténik, midőn ha a' sebre iett 
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enyhe nyomás a' lég" kiléptet meggátolni nem elég, akkor 
a' külső sebet kusztorával kell tágítani, hogy a' lég szaba-
don kimehessen. 

4 2 5 . S . 

A' gőgnek és gőgsipnak roncsolt sebei, az állomány-
vesztességgel járp lősebek, az említett köz gyógybánáson 
kívül, enyhe írral kent gyolcsdarabbal végbeviendő fedező 
bekötést kívánnak. f 

Ha a' sebszélek bebőröznek , és a ' gőgsipnak sipolyai k é s z ü l -
nek , mi főkép a' roncso l t , és ál lomány vesztességgel járó sebek-
nél szokott t ö r t é n n i , akkor a' sebszélek fö lú j í t a tnak , és ha l ehe t -
séges függőleges i rányban körü l t eke r t va r ra t által egyesítetnek.. — 
A' nyilás bezáródását bőrlebeny oda forrasztásával is iparkodtak esz-
közölni. 

La Lancet te francaise. 1831, 26 . Nov. — FRORIEP'S Notizen. 
1831. Nro. 692. 

4 2 6 . S . 

A' bdrzsingncik sebei vagy egészen, vagy nagyobb 
részt átmetszett gőgsippal járnak (csak a' szúrott sebeknél 
történhetik meg az elsőnek sértése a' másodiké nélkül) mi-
dőn is a' bárzsing vagy meg — vagy át vagyon metszve. 
A' bárzsingnak nagyobb sérelmei többnyire, a' nagyobb 
edények és idegek sérelmeivel járnak, midőn is korán ha-
lálosak. Ezeknek ugyan azon időbeli sérelmökön kívül 
a'bárzsingnak sebenagy , sött egészen átmetszve lehet, 
a' nélkül hogy a' seb általában halálos volna. ^) A' bár-
zsingnak nagyobb sebeit, látás és ujjal tett kikémlelés se-
gedelmével, és az által tudjuk meg, hogy a' sebzett a' le-
nyelt nedvet sebébiil üríti ki, melly erős köhögést okoz. 
E ) RUST , einige Beobachtungen über die W u n d e n der Lu f t - und 

Speiseröhre mit Bemerkungen in Bezug auf ihre Behandlung und 
ihr Lethal i tä tsverhäl tn iss ; in seinem Magazin, Bd.VII. 1. 262. köv. 

4 2 7 . S . 

Ha a' bárzsing sebeinél a' vérzés megállott, azon 
gyógybánást kívánják mint a' gőgsip sebei, a' kíiltakaró-
kat egyesíteni, és a' fejet a' mell felé hajtani szükség. A' 
seb nagy lévén, a' beteget tápláló csőrékkel, fördőkkel, 
Vagy legalkalmasabban gazdag levekkel tápláljuk, mellye-
ket érméczes csőn eregetünk a' gyomorba. Ha a' cső há-
nyást, köhögést, vagy vérfolyást okoz, akkor az félre-
mozdítatván a' beteget egyedül tápláló csőrékkel, és fór -
dőkkel tartjuk. Eíféle betegek epesztő szomját, szájokba 
czukorral hintett czitrom vagy narancs szeleteket adogat-
ván enyhítjük. A' seb gyógyulásához közelgetvén a' be-
tegnek száján által kásás kocsonya féle eledeleket vigyáz-
va nyújtogatunk. 
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A' bárzsingba teendő érméczes csőnek egy u jnyj vastagságának 
kell l e n n i , és felől tölcsér képii nyílással végződni. A' csővet az 
orron keresztül dugjuk-be , mel ly először közönségesen a ' gőgsipba 
t o l a t i k , miről a' cső nyílása elejbe t a r t o t t gyer tyának mozgó lángja 
á l t a l győződünk meg. Ezen esetben a ' c sőve t visszahúzzuk, és a ' b á r -
zsingba há t rább dugni iparkodunk. A' cső több napig ben m a r a d -
ha t , midőn végét az orrnál erősít jük meg. 

Mivel a' bárzsingnak sebe széleinek öszveforradása á l -
tal csak ritkán gyógyul meg, sött tár szélei közt maradó 
hézaga a' közelfekvő részekből pótoltatik ki, azért is több-
nyire ezen helyen a' bárzsingnak szükülése marad vissza, 
vagy pedig tömlőként tágul k i , mi által a' nyelés min-
den esetre hátráltatik. 

A' bárzsingnak szúrott sebei, ha erős mellesleges sé-
relmek nincsenek jelen, nem ritkán minden nagyobb tü -
nemények nélkül behegednek. A' bárzsing alsó részén 
lévén megsebezve, az eledelek a' mellüregbe ürülhetnek. 

A' nyak'hátsó részére ejtett mély sebek az alsó végta-
goknak szélütött állapotját, ollykor azoknak kiaszását húz-
zák magok után, valamint eiféle sebek után a' herék enyé-
szése, és a' nemi ingernek elhalása is tapasztaltatott. 

VERING , über die Vien 1801. 4 . 
HERHOLD, über die Behandlung tiefer W u n d e n der Brus t . K o p e n -

hagen. 1801. 8. 
LARREY , Mémoi res de Chirurgie mil i ta ire . Vol . II . 1. 150. köv. 
E. RUMEBE , Dissert. sur les plaies d 'armes Ä feu pene t ran tes dans 

la poi t r ine. Paris. 18 l4 . 4. 
HENNEN, Bemerkungen s. 'a. t . I. 590. köv. 
C. MAYER , Trac ta tus de vulneribus pectoris pene t ran t ibus . P e t r o -

pol. 1823. 4. 

G. A. SPIESS, Dissert. de vulner ibus pectoris penet ran t i sbus imprimis 
cum hacmorrhagia coniunctis. Hei ldelb . 1823. 4 . — H e i d e l b e r g e r 
klinische Annalen . Bd. I. Hef t . 3. 365. 1. 

I. F. REYBARD , Mémoires sur le t ra i tement des anus art if iciels , 
des plaies des intestins et des plaies péné t ran tes de poi t r ine . 
Par is 1827 8. 

428. S. 

429. S. 

430. S. 

IV. 
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LARREY , in Mémoires de L'Ácademié voyale de Médeeirie. Par is 
1828. Yol. J. 

tói.-s. - : i f ' J 

A' mellkasnak sebei (vulnera thoracis) vagy felülete-
sek , vagy pedig a' mellüregbe hatnak. 

432. S. 
A' felületes metszett és vágott sebek egészen a' kö-

zönséges gyógybánást kívánják, és egyesítösek ragtapasz 
által mindenkor megtörténhetik. A' folűletes szúrott sebek 
irányukból, a' sértő eszköz hosszaságábul, és a' seb mély-
ségéből ösmértetnek meg, melly utolsónak kutasszal esz-
közlendő kivizsgálásakor a' test azon helyzetbe rendelkez-
zék, mellyben a' sértés pillanatakor volt , ezen kórha-
tárzó jelekhöz lehet még a' mellkast meghaladó sebek-
nél említendő tünemények hiányát is számlálni. Ezen se-
bek hasonlókép a' közönséges rendszabások szerint orvo-
soltatnak, az erősebb gyuladás mégis, melly ezen sebek-
höz olly gyakorta, és olly örömest kapcsolkodik, szoro-
sabb lobüző gyógybánást kíván. — Csak midőn érömleny 
támad a' sejtszövetben, és a' vérzés megállítására a' nyo-
más nem elég> vagy a' seb későbbi lefolyta alatt genytor-
lás , és ez által lehelésbeli bajok támadnak, szükség a 
sebet tágítani, a' vérzést megállítani, vagy a 'genynek 
szabad kifolyást készíteni. 

A' mellkas fedelékeinek roncsolásai, és lősebei, a' 
külső részekben nevezetes vérömléseket, mellhártyalobot, 
tüdőlobot, eluehezedett lehelést, vérköpést, s.a. t. okoz-
hatnak, és szoros lobellenes gyógybánást, ismételt érvá-
gást, és mellre alkalmazott hideg borongatásokat kívánnak, 

433. S. 
A' mellkast megható sebek (vulnera thoracis pene-

trantia) vagy csak a' mellhártya iiregeig hatnak, vagy egy-
szersmind a' mellüreg életmüveit is megsértik. Veszedel-
mök átalánosan a? mellkas falaiból, vagy az üregben rej-
tező életmüvekből áradozó vérzéstüli, a" tüdőnek és szív-
nek az összetorlódott nedvek által okozott öszvenyomá-
sátul, a' melliireg életműveinek gyuladásátul, és ennek 
kimeneteleitől függ. 

434. 5. 
Hogy a' mellseb valóban a' mellüregbe hatot t , vagy 

hogy épen a' mellüregnek életmüvei érte legyen, megqs-
merhetni: a 'seb mélységéből, 'sirányábul, a 'mint a' sér-
tő eszköz behatott, V sebnek ujjal, vagy kutasszal vi-
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-gyázva tett kifürkészése által, melly alatt a' beteg akként 
helyeztessék, mint a' sebzés pillanatakor vol t , a ' b e — 
és kilehelés alatt a' légnek ki — 's bejárásábul, a' seb ko-
rul támadó légdaganatbul, és az elnehezedett lehelésbül, 
a' mennyire a' mellüregbe hatott lég a' tüdőt öszveszo-
ritja és a'vérkeringést hátráltatja. A'tüdőnek egyszersmindi 
sértésénél, a' beteg mély , 's helyben maradó fájdalmat 
érez, a' lehelés, főkép a' belehelés igen bajos, a 'sebből 
szakadatlanul tajtékos világos vörös vér foly ki, a' be-
teg vért pökik, (a' vérpökésnek távolléte egyebként nem 
biztos jel, hogy a' tüdő nem volna megsértve) és egyszers-
mind a' belső elvérzésnek, és tüdőnyomásnak alább meg-
említendő tüneményei is jelen vannak. -— Ezen sebnek 
határzata azonban többé vagy kevesbé nehez lehet, a' mint 
a' seb nagysága és iránya különbözik. 

A' kutasszal t e t t vizsgálás többnyire csalárd és bizonytalan , 
melly egyszersmind a' vele járó izgatás mia t t káros is l e b e t , és 
egyszersmind többnyire haszontalan i s , mivel a ' kórhatárzat más 
t imeinényeken alapodik , és a mel lkas t meghaladó egyszerű s e -
beknél szinte alig kívántatik inás gyógybánás mint a' b e - n e m - h a t ó k -
ná l . — A' bel'ecskendésekkol te t t vizsgálás , mellyet némel lyek j a -
vaslottak , ínég b izony ta lanabb , és minden eset re á r ta lmas . 

A' lég csak akkor jár ki 's be szabadon , midőn a' seb egye-
nes. Nein mindenkor esnek öszve a' tüdők , ha a' melliireg nyi tva 
van , hanem a' bordái mel lhár tyával érülésben maradnak , mi egyes 
esetekben a' tüdő és mel lhár tya közt lévö öszvenövéstiil szármoz-
hatik , de t ö b b más esetekben magyarázhata t lan . Azért is még a ' 
ké t mellüregnek fölnyitása sem okozhat mindenkor h a l á l t . W i l -
l i a m s tapasztalásai következendőket t an i tnak : 1.) ha egyik t u d ő -
karé ly a : külső légnek k i t é t e t i k , mindaddig nem esik öszve, 
míg a' másik t i időkarélynak , és a' lehelés egyebb segédéletművei-
nek munkálódása épen m a r a d : 2.) hogy az egyik tüdő l e h e l v é n , a ' 
másik magát egy darab ideig mozgatni tu laukm erővel bir , mi nem 
a' rekesz , és bordaközött i ízmoktul f ü g g ; W i l l i a m s ezen e r ő -
nek kútfe jé t nem tud ja megha tá rozn i^ /3 . ) hogy az ép tüdő szabá-
lyos kitágulásbeli erejét ismét visszanyeri, ha a' külső lég nyomása 
félremozditat ik . 4.) hogy ha bár a' lég azon nyi lamú csővek á l t a l 
ugyanazon időben szabadon és szakada t lanul h a t is a ' ké t m e l l ű i -
be , a' tüdők ínég sem esnek öszve, ha t . i. a' lehelés segédéletművei 
munkásságukban nem kor lá to l ta tnak . 5.) hogy az ép tüdő üregét egé -
szen soha sem töl t i k i , legalabb az egésséges lehelésnél . — Részem-
ről a ' k u t y á k n á l a' tüdőnek mindenkor erős öszveesését tapasz ta l tam, 
és az ezen észre Vett mozgások kevesbé látszat tak a ' t ü d ő n e k bizonyos 
kitágulásbeli erejétől függni , mint inkább az á l la tok erőlködöt t ki 
— és belehelése közben történő tüdők emelkedésén és süllyedéséit 
a lapodni; mint azt a labb a' tüdőiszamnál világosabban fogjuk látni . 

BREMOND , in Mémoires de l 'Académie des Sciences. An. 1739. 

NORRIS , in Mémoires of the Royal Society of London. Vol. IV. 

RICHTER'S , chirurgische Bibliothek. T h l . IV. 695. 1. 

ABERNETHY Surgical works. Vol. II. lap. 178. köv. 
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WIJUMAMS , über die Wi rkungen der bei Brustwunden in die Brust -
höh le dr ingenden L u f t ; in London roedical and physical Jou r -
n a l . Juny 1823. — Journal für Chirurgie und Augenhei lkunde von 
GRAEFE U. V. WALTHER. Bd. VI. Heft . 3. 336. 1. 

BEYBARD az id. h . 

435. S-

A' beható mellsebeket következő esetek alatt foghat-
juk föl legalkalmasabban: 

1.) egyszerű átható melk ebek. 2.) átható mellsebek 
idegen testek jelenlétével öszveszöve, 3.) vérzéssel járó 
átható mellsebek, 4.) a' tudö egy részének kiiszamodásá-
val járó átható mellsebek. 

436. S. 
Az egyszerű beható mellsebek vagyis olly sebek , 

mellyektiél egyedül a' mellhártya ürege van megnyílva, 
igen ritkák. Gyógybánások a' sebnek hirtelen öszvefogla-
lásában, és a' gyuladás meggátolásában áll. A' beteget 
egy mélyebb belehelés után kilehelni hagyjuk, és ek-
kor zárjuk be a' sebet ragtapasszal, melly ezután nyo-
madékkal fedeztetvén, ez széles mellpólya által vállkö-
tővel erősítetik meg. Ezután a' beteggel szoros érte-
lemben lobiizőleg bánunk. Ila a' gyuladás elmellőztet-
hetik , akkor ezen seb korán meggyógyul, de gyuladás 
jelenvén meg, és ez sokáig tartván, a' mellhártya kiizza-
dása által ollykor 14-ed nap múlva is késő érömleny 
okoztathatik, mi által a' mellüreg fölnyitása leszen szük-
séges. 

437. S. 
Azon idegen testek, mellyek a' beható mellsebek-

kel szövekezhetnek, vagy a' sértő eszköz letört darabjai, 
gömbök, és ezekkel a' sebbe ragadott gúnyadarabok, vagy 
a' bordák szálkái lehetnek. Ha a' sértésnek magának 
környülményei ezen idegen testek jelenlétét el nem árul-
j ák , akkor azon tünemények, mellyek reájok mutatnak 
igen kétesek. Az idegen testek állandó izgatást, terhes 
lehelést, a' sértett részen, h a b á r a ' lobellenes gyógybá-
nás már tovább folytatott is, fájdalmat okoznak; vagy 
pedig, ha már a' tünemények enyhültek, újólag nehez-
bedés és gyapora genyedés 'stb. áll be. Ezen esetnek kör-
nyűlményeit jól meg kell Ítélnünk, hogy ezen idegen 
testek jelenlétők és helyezetökrül megbizonyodhassunk, 
mi gyakorta érméczes vagy érczbül készített kutasz be-
vezetése által legmeghatározottabban történhetik, midőn 
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aztán azok vagy magán a' tágított seben, vagy a' helye-
zetöknek megfelelő bordaközi hézagon újonnan készített 
nyiladékon vétetnek ki , ha t. i. egyebként is lehetséges 
a' dolog. Mennél több ideig ápoltatott a' genyedés az ide-
gen test által a' mellüregben, annál nehezebb annak ki-
vétele , mivel ekkor a' bordaközi hézagok, a' bordák köze-
ledése által annál inkább kisebb leszen. L a r r e y egy 
efféle esetbea az alsóbb bordának fölső szélét lencsekés-
sel annyira faragta k i , a' mennyire , hogy a' gömböt ki-
vehesse, és hogv a' bordaközötti iiteret meg ne sértse, 
szükségesnek tartotta. 

' ) Mémoires de Chirurgie mil i t . Vol. IV. lap . 250. 

A' gömbök a' mellüregbe olly kép is h a t h a t n a k , hogy a ' t ü -
dőket megkerülvén bemenetelekhöz által e l lenben jőnek ismét k i . 
Esetek vannak, mellyekben a' gömbök a ' m e l l ü r e g b e n sokáig t a r tóz -
k o d t a k , a' né lkül hogy valamelly ba j t okoztak volna, midőn is azok 
hegedékeny nyirkból készült réteggel vétetvén k ö r ü l , mintegy tok-
ban foglal ta t tak. 

438. S. 
Az átható mellsebeknél a' vérzés majd a' bordakö-

zötti , majd a' behö csecsütérbül, majd a' tüdőbül, majd 
a' mellüreg nagyobb edényeiből történhetik. A' nagy 
és egyenes sebeknél a' vér szabadon foly k i , a' seb szük 
lévén, vagy ha ez hosszú lévén, talán görbe csatornát 
képel, akkor a' vér valamelly térben bent akad, és a' 
kiöntődött vér mennyisége a' sértett edény, meg azon tér 
nagyságával van egyenes arányban, mellybe a' véröntő-
dés történt. 

439. S. 
A' mellüregbe történő efele^vér elöntődésénél az arcz 

elhaloványodik, az érverés kicsiny és gyorssá' lesz, a' 
beteg szemei káprádzanak, elsötétednek, füle csöng, egész 
testén hideg izzadás tör k i , ezen kivül lehelése elneheze-
dik , és mintegy fúló félben fetreng. > A' mellnek azon 
oldala, mellyben az érömleny találkozik, tellyesebb lesz, 
és lehelés közben kevesbé mozog, a' beteg hanyatt fekve 
emelkedett derékkal legkönnyebben lehel , ép oldalára 
lökvén fuldoklik. Az öregbedő vérömlennyel ezen tü -
nemények megsokasodnak, és a' beteg fúlva múlik ki. 

440. S. 
A' mellüregbe történt véres ér ömlenynek tüneményei 

igen különbözők, 's gyakorta igen kétesek. .— Ha az 
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érömleny csekély, és csak lassanként képül, lia a' tüdő 
nagyobb elterjédésre ösZvenő a' mellhártyával, ha a' be-
teg a' vérvesztés iránt fogékonytalanabb; ha már az elölt 
is mellbeli életműves betegségek voltak jelen ; ha a' 
sérelemhöz más görcsös tünemények járulnak: akkor fe-
lette terhes lehet a' kórhatárzat. 

441. 
A' mellüregbeli véres éromlenynek legbiztosabb és 

legállandóbb jelei ezek: a' belső elvérzésnek állandolag 
tartó tüneményei, terhes, gyors, és rövid a' sértett t ü -
dőknél vérpökéssel járó lehelés, mellynél a' belehelés a' 
kilehelésnél könnyebb, álom közt fullasztó, majd na-
gyobb majd kisebb fokban állandó szorongások, az egés-
séges oldalra bajos vagy épen lehetetlen fekvés, emelt 
mellel hanyatt fekvés közt meglehetős állapotja a' beteg-
nek, az litereknek és szívnek egyenletlen mozgása, áloin-
talanság, vizes, keves, vagy épen fölakadt vizellés. 

A' kevesbé bizonyos 's állandó jelek ezek: a' mell-
kas sértett oldalának nagyobbodott terjedelme , melly 
alatt a' bordák egymástol távoznak, és mozgásaik hátrál-
ta t ik; a' mellkasnak vízkórságos daganata (némelly he-
lyeken az izmok tellyesebbeknek tapintatnak); a' szív-
nek nagyobb kiterjedésre tapintható verése ; ennek a' nedv 
nyomása által okozott másik oldalra való tolódása; — 
tehernek érzése a' mellben, vagy a' beteg mozgásai alatt 
hallható hullámzás, szotyogás; a' rövid bordák alatt, és 
a' szívgödrön a' rekesznek alátolódásábul származó föl-
dagadás: mellre ütés alatti tompa hang; a' sértett oldal 
rövid bordáinál kék daganat, melly a' sértés után csak 
néhány napok múlva támad; a' kéznek és lábnak vize-
nyes fölpölfedése, és a' szenvedő oldalon vörös arcz. 

442. S. 
Az érömleny jelenléttérül bizonyosak lehetünk, ha 

az említett állandó tünemények (441. ha nem mind-
annyian is, legalább nagyobb számmal jelen vannak, tar-
tósak, és szaporodnak; ha más életmüves bajoktul nem 
következtethetnek, és az első 24. óra alatt a' közönsé-
ges gyógybánásnak nem engednek. 

443. S. 
Azon véres érömleny, melly a' mellüregbe történik 

azon kivül hogy mint erőmüves akadály a' tüdőkét ösz-
venyomván a'lehelést gátolja, még azt is miveli, hogy 
a' tüdő lassanként sejtes minémüségét elveszti, és a' mell 
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hártyával öszvenő: honnét az következik, hogy az éröm-
lenynek több ideig tartása után ezélba vett kiürítése nem 
sikerűi, mivel a' tüdő többé ki nem tágul; ugyan az 
érömleny azon fölűletet, mellyel érinteLbe jő , korán meg-
gyulasztja, és a' vérnek fölolvadása által is ártalmasai! 
munkálódhatik, melly még is gyakorta természetes folyó 
állapotjában sokáig megmarad. — Azért is a' vérzést meg-
állítani , az érömlenynek további kifejlődésének gátot ej-
teni , és a' kiöntődött vérnek szabad folyást készíteni 
szükség. 

' 444. S. 
Az átható mellsebeknél a' vérzésnek kútfejét meg-

határozni sok esetben nehéz, sokban lehetetlen. 
445. S. 

A' bordaközötti ütemek sérelmét gyanítani lehet ak-
ko r , ha a'beteg vért nem pök, és a' vérömlenynek tüne-
ményei veszedelmesek; a' seb nagy lévén, világos vörös, 
nem tajtékos vér lökködik ki abból szakadatlan sugár-
ra l ; ha ujunkat az edény sértett részére tehet jük, an-
nak lökködését ézezzük, és a' seb a' borda alsó szélének 
irányában találtatik. 
A RICHTER, és másoktól ajánlott bedugása egy vájuként meghajtott 

kártyának igen czéliránytalan. Csak maga az uj tudná a' vérző 
edényt megkülönböztetni, ha a' vér a' mellüregbe öntödnék, 
melly esetben kilehelés vagy köhögés közben a' vér mindenkor 
egész sugárral lökődik a' sebből. Az említett jelekről azt ?em 
kell felednünk, hogy csak egyedül a' boidaközötti ütérnek sérel-
mét jelentik , holott rendszerint a' tüdő is sértve van. — Ek-
ként rójuk meg a' R e y b a r d tói í:') tanácslott csőt is, mellyen 
elől oldalt a,' sértett edény felé tartandó nyílás van , hátsó részé-
höz pedig hólyag van függesztve. 

Az id. h. Pl. III. fig. 3. ^ ^ ^ 

446. S. 
Számos olly eszközökkel birunk, mellyek a' sértett 

bordaközötti ütérbül áradó vérzés megállítására ajánltat-
tak , de épen olly szegények vagyunk a' lett dolgok ré-
szérül, mellyek azoknak czélirányosságát, és ügyes vol-
tát bebizonyítanák. Azok közé tartoznak: a' borda át-
öltése G e r a r d , G o u l a r d 2 ') L e b e r 3 j szerint; 
— az ütérnek lekötése (a' borda nálkül) horog féle, mell-
ső részén ízeit tűvel R e y b a r d 4 ') szerint; — a' köz-
vetetlen lekötés B. B e l l után 5 ' ) ; — L o t t e r y n e k 6 '); 
Q u e s n a y-nak 7>); — B e l l o q - n a k 8-), és H a r d é r -
nék 9') nyomóeszközei; — D e s a u l t é s S a b a t i e r -

C 1 I E L I U S . S E B É S Z S É G I . K . 1 6 
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nek 10") nyomóeszközei, kik négyszegletű gyolcsdarabot 
vévén, annak közepét mélyen a'" sebbe tolták, betolván, 
téppohval töltötték k i , midőn aztán a' gyolcs szegleteit 
meghúzván, annak közepe téplabda gyanánt nyomódik 
az űtérre ; — avagy eléggé vastag fonalra függesztett tép-
hengert hoznak a' sebbe, és fonalánál fogva rántják a' 
borda felé. — T h e d e n 11') szerint a' sértett üteret ir-
nye levéllel kell egészen átvágni, 's visszatolni, és reá 
kérőt nyomni. A s s a l i n i azt tanácsolja, hogy az 
ütér egészen átmetszessék , hogy t. i. az ütér visszahúzód-
jék, a' seb ez után jól kitömetik, a' támadott érömleny 
pedig később ürítetik ki. 

1) DIONIS , Cours, D' opérations de Chirurgie par DE LA FAYE. 
Paris, 1777. 341. lap, 

2) Memoires de 1' Académie des Sciences. An. 1740. 
5) PLENCK, Sammlung von Beobachtungen. Thl . II. 210. lap. — 

GROSSHEIM , a' GRAEFE é s W A L T H E R J o u r n á l j á b a n az ARENDT 
ütdagtnjét ajánlja; 1. ez ellen észrevételeimet a' Heidelberger 
klinischen Annalen-ben Bd. III . Heft. 2. 

4) Az id. h. 141. 1. Pl. III. fig. 2. 
5) ß. BELL , Lehrbegriff der Wundar zneikunst. Thl. IV. 102. 1. 
6) Mémoires de 1' Académie de Chirurgie. Vol. II. 
7) Ugyanott. 
8) Ugyanott. 
9) Dissertatio de haemorrhagia arteriae intercostalis sistenda. Be-

rolin. 1823. 
10) Médecine opératoire. Vol. I. 179. lap. 
11) Neue Bemerkungen und Erfahrungen. Berlin. 1781. Thl. I. 

59. lap. 
12) Taschenbuch für Wundärzte und Aerzte bei Armeen ; aus dein 

Italienischen von E. GROSSI. München. 1816. 

417. S. 
A' bordaközötti iitérbül áradó vérzés elleti tanácslott 

fölebb említett gyógybánások tellyesitésére mindenkor 
nagy seb kívántatik, melly ha magában olly nem vol-
na, azt eléggé tágítani ke l l ; az említett műbánásolcat job-
badán merész cselekedetek gyanánt kell tekinteni, mel-
lyeknek fogonatai igen bizonytalanok. Azt elgondolván, 
hogy a' sebész a' vérzésnek kútfejét bizonyosan nem tud-
ja , és a' tüdőnek ugyan akkori sérelme jelen lévén, az 
említett gyógybánások által a tüdőbeli vérzés többnyire 
még öregbedik; valóban átalánosan a' közvetett lekötés' 
vagy lenyomás' alkalmozásához nem folyamodhatunk. A' 
bordaközi ütér sérelme közel a' mellcsonthoz, vagy a' 
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hordák közepén, hol átalánosan leggyakrabban előfor-
dulnak a' mellsebek, nem mindenkor okoz szembetűnő 
vérfolyást,.a' mit más és magam tapasztalásábul bizonyít-
hatok. A' bordaközi ütérnek sérelme eredetéhóz kö-
zel fog ugyan mindenkor veszedelmes vérzést okozni, ha-
nem itt az ütérnek mély fekvése miatt a' vérzés k ú t -
fejének ősmerete lígyis bizonytalan, az említett szerek 
alkalmozása pedig bajos vagy épen lehetetlen fog lenni. 

Legjobb tehát a' bordaközi ütérbűl áradó vérzésnél 
alikép intézni gyógybánásunkat, mint azon vérfolyásnál, 
melly a' tüdő edényeiből történik, midőn is azt reményl-
he t jük , hogy a' seb behegedése által , szórós lobiiző or-
voslással, a' mellre alkalmazott hideg borongatásokkal, 
a' mellürben fölakadt vérnek nyomása által a' sértett 
ütér var által bezáródik, midőn később aztán az éröm-
lenyt a' szokott mód szerint kiüríthetjük. Csak a' nagy 
tár sebeknél lehetséges a' bordaközi ütérnek közvetetlen 
lekötése. Ha a' sérelem a' mellhártyát nem érte az em-
lített ütérbül áradó vérzés megállításán a' sebnek tépettel 
tett kitöltése által törekedhetünk. 

RAVATON, pratique moderne de la Chirurgie. Paris 1785. Vol. II. 
1 3 0 . l ap . — SPIESS. az id . h . 

1) CHELIUS , über die Verletzung der Art. intercostalis in gericlit-
lich-medicinischer Hinsicht ; in den Heidelberger klinischen An-
nalen. Bd. I. Heft. 4. — Továbbad ugyanottt. Bd. III. H. 2. — 
é s Sp iESS -né l az i d . h . 

Lásd egyszersmind GRAEFE , Bericht über das klinische chirurgisch-
augenärztJiche Institut der Universität zu Berlin für das Ialir 1826. 
Berlin 1827. e's a' Journal für Chirurgie und Augenhedkunde, 

A' belső csecsülérnek . cztudománybeli 
ösmeretünkből, és az itt is akként teendő vizsgálatból 
hátarozhatjuk meg, mint már a' sértett bordaközi ütér-
nél említők. Vele az ö t , ha t , és hetedik borda közt 
fekvő bordaporcznak sérelme szokott csak nem minden-
kor járni. A' belső csecsütér lígyis megsértethetik, hogy 
a' vér a' mellhártya üregébe nem öntődik. 

Ezen vérzés megállitásárul azt mondhatjuk, mit a' 
bordaközi ütérérül mondánk. A' sértett ütér a' máso-
dik, harmadik, és negyedik bordaközi hézagban köttet-
hetik talán le. Az egyebb gyógybánások közül , talán 
csak a' tépettel töltött gyolcsdarab által eszközlött nyo-
más, és a' sértett tüdőbül történő vérzés megállításárul 
már előadott gyógybánás érdemli meg az alkalmazatot. 

Bd. X. 369. 1, 

448 

1 6 ^ 
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449. g. 

Ha a' mellüregben a' nagy edénye}; sértettek meg, 
a' beteg hirtelen múlik k i , csak ha a' sebzés csekély, 
élhet még egy darabideig. Ha nem épen nevezetes edé-
nyek sértettek meg a' mellüregben, akkor különbféle 
esetek tűnhetnek elö. 

A' tüdő olly helyen lévén megsebezve, hol a' mell-
hártyával van öszvetiőve, akkor elöntődés nem történ-
hetik, az egész mellhártya üregébe; a' vér csak azon 
hézagot tölti k i , melly a' tüdőben a' sértő eszköz által 
okoztatott; a' sebnek külső nyilása nagy lévén, kifelé 
öntődik, vagy a' tüdő' sejteibe szivárog által. — A' tüdő 
valamelly szabad helyen lévén megsértve, a' vér a mell-
hártya liregébe öntődik, és a' (441. ^-ban) említett t ü -
nemények jelennek meg. 

450. S. 
A' sértett tüdőkbiil áradozó vérzés megállítását csak 

közvetve eszközölhetjük. 
1.) A' legszorosabb lobiiző gyógybánás által, erős 

ismételve tett érvágások segedelmével a' vérkéringésnek 
erejét úgy annyira le kell törni, hogy a' betegnek leg-
nagyobb nyugalma, a' mellre szakadatlanul rakott hi-
deg borongatások, és hivesítő gyógyszerek belső alkal-
mazása alatt a' sértett edények nyílásain olly erős vér-
var készülhessen, melly a' csüggedett vérkeringés által 
haj tot t ' s tolakodó vérnek ereje által le ne válhasson, kö-
vetkezőleg hogy a' sértett edény tökéletesen bezáród-
hassék. -— A' vérbocsátást tehát mind annyiszor szükség 
ismételnünk, valahányszor az érverés emelkedni kezd, 
mert ekkor mindég félhetni, hogy a' már képződött vér-
var a' vér tolakodása által könnyen leválik. 

2.) A' vért a'mellüregből ki nem kell üríteni, hogy 
általa részint a' vérvarnak készülése ápoltassék, részint 
ennek kora leválása elkerültessék. Azért is , a' sebet rag-
tapasszal jól el kell zárni, mint már fölebb említők. 
Ha ezen gyógybánás alatt a' vérzés megáll, miről az ere-
deti tünemények szétoszlódása, az állati melegnek vis-
szatérése 'stb. győzhetnek meg, másod vagy harmad nap-
ra a' mellüreg felnyitásához fogunk. Csak ha a' meg-
fulásnak nyilva veszedelme fenyegetne benünket, lehet-
ne azt siettetni, midőn is a', vérzésnek visszatérésétül an-
nál inkább tarthatunk. 

A' beható mellsebeknek a' már említett okokbúl ajánlott egye-
sítése V e r i n g - t ő l ír) a' következő alapoknál fogva rovatik ineg: 
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1) a' legtöbb átható mellsebeknél a ' mell belrészeinek sérelme van 
jelen , és ha bár azonnal nem szármozik is eredeti érömleny, a' 
tüdő sértésénél mégis többnyire később következő érömleny támad. 
2 . ) annak jelei , hogy a' seb a' mellkast meghatotta szerfölött ké-
tesek lehetnek , valamint az érömlenyéi is; mellyek a' beteg a l -
kotmánya , életmüves mellbajok, ideges tünemények, a ' hozzájok 
járuló gyuladás, 'stb. által úgy öszvebonyolodhatnak , hogy azokat 
még a' legügyesebb sebész sem képes egymástul megválasztani. A-
zért is a' mellkasnak csak azon szúrott sebei orvosoltassanak egy-
szerű seb gyanánt, hol a' legszorosabb vizsgálat a' seb áthatását 
be nem bizonyítja. Minden függőleges és ferde sebeknél pedig , 
hol a' vizsgálat azoknak fenekét bizonyosan el nem árulja, vagy 
hol a' seb kivehetőleg áthat; továbbad azon sebeknél , hol a ' h e l y -
beli vizsgálat a' seb behatását be nem bizonyítja ugyan , hanem 
vagy azonnal, vagy a' sértés után néhány óra múlva a' vérömleny-
nek , vagy belső sérelemnek ha csak néhány kórjelei tapasztaltat-
nak is : a' sebet nem csak fenekeig, hanem ha áthat, még a' mell-
hártyán által is tágítani kell. — Ez által a' seb irányárul r úgy 
mond ő , csalhatatlan ismeretet nyernénk , a' lég és vér könnyeb-
ben kiürülhetnek , minden a' sejtszövetbe történő átszivárgás meg-
akadályoztatnék , a' sebész minden történhető tüneményekre elké-
szülve volna , és ha semmi vérömleny és belső sértés nem talál—-
tatnék is, a' sebet még is azonnal be lehetne zárni. — Csak a'hát 
csigolyákhoz vagy mellcsonthoz közel eső sebeket kellene egyszerű 
sebek gyanánt orvosolni, és mihelyt érömlenynek tüneményei tapasz-
taltatnának, azonnal a' szokott helyen a' mellüreg fölnyitásához 
kellene fognunk. 

Ezen mfibánásnak ellen kell vetnünk azt, hogy a' sebnek be-
zárása sok esetben a' tüdő vérzést meggátolni egyetlenegy szer le-
gyen , hogy sok beható magával a' tüdő sérelmével járó , mellse-
beknél érömleny nélkül megtörténhetik a' gyógyulás , mit a' ta-
pasztalás több esetekkel bebizonyít; hogy a' később következő éröm-
lenyek bizonnyal hamarább megjelennek, ha a' sebet tágítjuk, 
mivel a' tüdő és mellhártya gyuladása ez állal mindég megnehe-
zedik. Azért is általában bizonnyal tanácsosabb a' sebet bezárni , 
és annak tágítását csak akkor eszközölni , ha a' mellkason nem 
magosan annak közepén a' liátgerincz és mellcsont közt találtatik, 
és a' sebésznek az érömleny tüneményéi által joga van a' mellüreg 
fölnyitásához. A' seb tágítása vagy az ujon , vagy a' vájkutaszon, 
és mindenkor olly irányban történik , hogy a' bordának alsó széle 
megkéméltessék, és a' metszésnek a' mellhártya felé kúpos idom 
adassék. A' további gyógybánás megegyez azzal, mellyet a' mel l -
üreg fölnyitásánál emlitendiink. 

A' R e y b a r d - t ú l (az id. m.) ajánlott hólyaggal fölkészített 
csőt (canüle) is érdeklik az említett ellenvetések , melly a' mellü-
regbe hozva, a' seb pedig ragtapasszal köröskörül elzárva , amaz 
által mind a' mellüregben öszvegyülekező lég, mind a' véres éröm-
leny kiíirítetik. 

Az id. h. 52. lap. 
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451. 5. 

Légdaganatndk (emphysema) azon pöíFedést nevez-
zük , melly a' légnek kilépése által történik a' sejtszö-
vetbe.— Ez a' nagy és egyenes sebeknél csakritkán szár-
mozik, leginkább pedig ollyaknál támad, mellyeknek 
külső nyílása csekély, és mellyek ferde irányualt, mil-
lyek a' szúrott sebek; főkép gyakorta a' borda sérvek-
nél , hol a? csontvégek hegyei a' tüdőket sértegetik, és 
a' lősebeknél a' nagyobb daganat miatt , melly külső 
nyílásaikat elzárja. 

452. %. 
A' légdaganat akként szármozik, hogy a' lég a' kül -

ső seb által a' mellüregbe hat , és belőle a' külső és 
belső seb fölbomlott párhuzamossága miatt a' sejtszövet-
be kényszeriletik; vagy a' tüdő sérelmeinél az ál tal , 
hogy a' lég a' tüdő sejteken által a' mellhártya üregébe, 
innen pedig a' seben keresztül a' sejtszövetbe hozódik.-— 
Az első esetben a' daganat nem nagy, és a' seb környii-
letétül nem messze terjed e l ; a' másik esetben a' daga-
nat sokkal nagyobbra no , és a' tenyeret meg talpakot k i -
vévén a' test minden részeire elterjedhet, mi által a' be-
teg szörnyen eléktelenedik. A' légdaganat minden más 
féle pöffedéstül könnyen megkülönböztetik a' természetes 
színű bőrborítéka, és tapintás közben hallható csikorgó 
recsegése által. 

453. S. 
Ha a' lég a' tüdősebből a' mellhártya üregébe ürül, 

és itt meggyülekszik, akkor általa a' nyomásnak azon 
tüneményei szármoznak, mint a' véres érömlenv által. 
A' lehelés bajos, nehez, a' beteg fe l -ü l , öszvegörnyed, 
az ábrázat megpirosodik, földagad, az érverés kicsiny, 
öszvezsugorodott lesz, a' végtagok hidegek lesznek, és 
a' tüdő öszvenyomása könnyen elolthatja a' beteg világát. 

454. g. 

Ha a' légdaganat nem épen nagy, csak a' seb kör-
nyékére határzódik, akkor az oszlató gyógyszerekből ké-
szült borongatásokkal megorvosollathatik. Nagyobb lé-
vén pedig ügy annyira, hogy a' bőr fölemelkedvén, az 
izmokat oda hagyja, akkor több helyeken mély karczo-
zást végbenvinni, a' leget pedig gyöngéd dörgölések ál-
tal kiüríteni szükség. A' fulástul félvén , a' sebet tágít-
juk , vagy pedig a' mellbe ú j de egyenes nyílást készí-
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tünk, hogy a' tüdőbül sudamló lég szabadon kiürülhes-
sen. — A' lég a' tüdőbül mind addig ürül a ' mellüregbe, 
mig gyuladás által a' tüdő sebe be nem záródik. Azért 
is a' seb tágitása, vagy a' mellnek más helyen tett föl -
nyitása által egyedül a' tüdőre való nyomás kisebbítetik. 
-— A b e r n s t h y a' légdaganat ellen bizonyos széles 
mellpólyának föltételét, hogy általa a' mellkas mozgása 
megakadályoztassák, szerfölött foganatosnak tartja. 
45) Az id. ni. 183. lap. 

A' mellkas üregében meggyülekezett légnek és érömlenynek 
kihúzására ajánlott (Pansement a' Secret) kiszivatyúzás figyelmet 
sem érdemel, sőtt ártalmas az ; mert meddig-még a' seb a' tüdőben 
be nem heged, addig a' kiszivott lég csak hamar helyrepótlódik is-
mét , a' esak alig megállított vérzés ekként megújulhat ismét, és 
a' tüdöiszamra is alkalom nyujtathatik. Ugyan ezt mondhatjuk a-' 
köpöly föltételérül is. Ha a' lég a' sebből szabadon jöhet, akkor 
annak a' tüdőre és rekeszre való nyomása soha sem fog igen nagy 
lenni. A' mellüregben fölakadott lég csak hamar fölszívatik ismét. 

ANEL , 1' art de sucer les playes sans se servir de la bouche d' 
un homme: Amsterdam 1707. 8. 

LUDWIG , Progr. de suctione vulnerum pcctoris. Lips. 1768. 4. 

455, 
A mellsebeknél a tüdő egy részének iszama igen 

ritka. A' tüdőiszam nem támad piint sokan hitték ! ' ) a' 
tüdőnek kitágulásábul, hanem a' kilehellés közben a' sebből 
kirohanó légtül, melly mivel rész szerint a ' tüdőn túl is ta-
láltatik, erőszakos kirohanásakor az egyik vagy másik tü-
dőkarélynak szélét magával együtt viszi. En legalább ál-
latoknál soha sem láttam más részKÍmszamodni. 2 ') Az 
iszam csak hevenyében támadvánfes a' tüdő ép lévén, ha 
egyébként a' seb minéműsé^e megengedi, azt mihelyt 
csak lehet, enyhe kézzel visszatenni kell. Többnyire 
ezen czélra a' sebet tágítani szükséges. Hogy az isméti 
kiiszamodás elmellőztessék, a' sebet jól be kell kötni, a' 
bekötést pólyával megerősítendő nyomadékkal fedezni. 
Az iszam már régiebb lévén, ha a' kiiszamodott rész a' 
rászorúlás miatt fenés állapotot öltött magára, akkor 
alapjánál fogva lekötvén, a' fenés részt levágjuk. 

1 ) RICHTER , A n f a n g s g r ü n d e . Bd. I T . <5. 4 4 1 . 

MAYOW, de respiratione. Lugd. Bat. 1671 5. lap. 

IIALLIDAY, Observations on Emphysema. London 1807. 

2 ) SPIESS , az id . h . 4 . lap. 
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456. i 
A' tüdőnek és melThártyáncik gyuladdsdt, mellytől 

az átható mellsebeknél tartani lehet, a' legszorosabb lob-
üző gyógymóddal elmellőzni, vagy mérsékelni szükség. 
A' beteg a' legnagyobb testi és lelki nyugalomban tartóz-
kodjék , ne beszéljen, hüvösíto eledelek és italokkal él-
jen. Belől salétrom adassék, és a' székre is gond legyen. 
Az érmetszés annyiszor ismételtessék, egyszer egyszer olly 
bő legyen, mint azt a' betegnek állapotja kívánni 
látszik. 

A' tüdőlob és a' mellhártyának gyuladása , a' tüdő 
sejteibe lett véres átizzadással, genyedéssel, vagy a' mell-
hártya üregébe savós átizzadással végződhetik. A' tüdő 
genyedése kelevényt támaszt, melly majd a' szájon által, 
majd a' mellüregbe ürül ki. Az utolsó esetben, és a' 
mellhártya üregébe történt savós átizzadásnál az éröm-
lenynek tüneményei jelennek meg, és a' mellüreg fö l -
nyitására leszen szükség. 

457. S. 
A' t üdő- és mellhártyalob tüneményei, ha a ' b a j 

nagyra nőt t , az érömlenyéivel igen megegyeznek. Kü-
lönb öztetésiil azon környülmény szolgálhat, hogy a' gyu-
ladásnak tüneményei az illendőleg alkalmazott lob elle-
nes gyógybánásra kisbednek, holott a' vérömlenyéi vagy 
azon hágcsón maradnak, vagy nottön nőnek. 

458. S. 
A' szívnek sebei vérzés által vagy hirtelen kivégzik 

az embert, vagy pedig a' szívnek csak egyes rostjai vá-
lasztatván meg; úgy továbbad a' szívhártyába történő 
vértorlódásoknál a' veszedelem a1 szív görcsös öszvehu-
zódásaitól függ , mellyet a' nyugalom hijány által ápol-
gatott, lépcsőnkint öregbedő, és lassanként tei'jedő gyu-
ladás' bajos orvoslása is nagyobbít. Csak a' szív és szív-
hártya csekélyebb sebei mondatnak megorvosoltathatni, ha 
a' gyuladás egy kisebb fokon megállamodott, némellyek 
legalább azt állítják, hogy a' szív és szívhártyának sé-
relmei u tán, azokon valóságos sebhelyeket találtak lé-
gyen. Vannak még is a' gyógyult szív lösebeire esetek, 
mellyekben a' szív' sérelme után több esztendőre történ-
vén a' halál, a' szívben gömb találtatott, midőn tehát a' 
halál nem a' gömb , hanem valamelly más ok által 
okoztatott. 2 ') 

A' szívnek sebét ennek irányábul és mélységébiil 
gyanítjuk. Ezen sérelem különös jeleiül a' következők 
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adatnak föl: a' szív táján nagyobb vagy kisebb erősségű 
fájdalom, csapongó nyugtalanság, kiállhatatlan szoron-
gások, rendetlen félbehagyó érverés, végtagok hidege, 
hideg izzadság, és gyapora ajulások. 
1) RICHERAND, Nosogaaphic chirurgicale. Vol. IV. 3. 1. 
2) Dictionnaire des sciences medicales. Vol. IV. 217. 1. 
PENADA, Saggi scientifici e Iitterari di Padova. 1794. Vol. III. P . 

II. 60. lap. 
Lásd: DupuiTREN-nél i s , Lecons orales de Clinique chirurgicale.. 

Vol. II. 157. lap. 

Csak a' legszorosabb lob ellen es gyógyutmód alkal-
maztathatik ezen sebeknél. A'szívhártyában érömleny tá-
madván , ennek fölnyitásában áll az egyetlen egy, ámbár 
igen kétes reménység. 

Az átható mellsebeknél a' bárzsing, a' tápcsÖ a 
rekesz , és a' gerinc zagy is megsértethetnek, Mivel il-
lyenkor egyszersmind más idegen nemes részeknek is meg 
kell sértetniök, azért is halálos kimeneteleik mindenkor 
bizonyos. A' rekesznek sebei mindenkor a' legsanyarűbb 
fájdalmakkal, szivszorongásokkal, görcsökkel és rángá-
sokkal járnak, mellyek ellen csak a' legszorosabb löbü— 
ző gyógybánás alkalmaztathatik. A' rekesz sebe nagy 
lévén, ennek nyilása által ollykor az altest életművei 
a' mellüregbe léphetnek által. 

A' gerinczagy sérelmeiről lás RUST'S Magazin. Bd, 

SCARPA , Anatomisch - chirurgische Abhandlungen über die Brüche . 
Aus dem Italienischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von 
SEILER. Zweite durch einen Nachtrag vermehrte Auflage. Leip-
zig 1 8 2 2 . 8 . 304. 1. 

TRAVERS, An inquiry into the process of nature in repairing 
injuries of the intestines : illustrating the treatement of penetra-
ting Wounds and strangulated hernia. London 1812. 8. Im Aus-
zuge mit einem ausatze in LANGENBECK'S neuer Bibliothek für Chi-
rurgie und Opthálmologie. Bd. I. 563. 1. köv. 

459. S. 

460. S. 

XIV. Heft. 3. 409. 1. 
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FINGERHUTN, Dissert. de vulnerum in intestinU siitura. Bonnae 
1 8 2 7 . 

A. J. JOBERT , Traité théorique et pratique des maladies chirur-
gicales du canal intestinal. Paris 1829. T. I. 52. lap. 

H. L. WEBER, de curandis intestinorum vulneribos. Acce.dunt 
quaedam de plagis ventriculi atque abdóminis. Berol. 1850. 4. 

461. 
A' has sebei (vulnera abdóminis) 1.) vagy fölülete-

sek; 2.) vagy egyszerűen át - vagy behatók ; 3.) vagy az 
emésztés és vizellet készítő rendszer sérelmeivel járó 
álhatók. 

462. J. 

1.) Fölűletes hassebek. Ezek a' test egyebb részein 
ejtett fölűletes sebektől némelly különös környülmények 
által különböznek. 

A' hasizmok inas hüvelyeinek sérelmeinél, főkép a' 
ferde szúrott sebeknél nagy gyuladás, láz, fájdalom, oká-
dás könnyen támadnak, és a' gyuladás gyakorta mes-
szeterjed. Csak a' szoros lobellenes gyógyutmód, és a' 
sebnek tágitása széleszthetik el ezen bajokat. 

Az altest zúzódásai a' belrészek rázódása által fontos 
tüneményeket okoznak, ugy mint basbeli nagy fájdal-
m a t , feszülést, lázat, egyes életműveknak megszakadá-
sát , a'hasürbe érömlenytés hirtelen halált. A' rázódás ál-
tal elgyöngült edényekben támadó vértorlódás véres átiz-
zadást, sőtt később az edények valóságos megszakadását 
okozhatja; — Itten eleintén a' legszorosabb lobüző utmód, 
többször ismételt érvágás, nadályok, hideg borongatá-
sok, köpölyök, későbben szíverősitő szerek, szállékony 
írok bekenései langgal (alkohol) tiszta folyó hugyaggal 
tett mosogatások, jó illatú füvekből készített borongatá-
sok, belső kép pedig a' kappanőr szükségesek. — A' has-
falak zúzódásai által gyakorta megszakadnak az izmok , 
ü bőr pedig sértetlen marad, ekkor az orvoslás alat t , 
és a' megtörtént gyógyulás után czélirányos nyomás kí-
vántatik , hogy t. i. a' hassérvnek támadása elkerűltessék. 
Ezen eleve gondoskodás kívantatik mind azon sebeknél, 
mellyek az izmokon hatnak keresztül, a' beteget akként 
kell helyeztetni, hogy a'hasizmok megpetyhüdjenek, a' 
seb egyesítését pedig széles derékszorító általkeli ápolni. 

Ha a' seb a' hasfölötti ütérbül, a' belső csecsütér-
bül, hasbeli ütérbül áradó vérzéssel jár, akkor ez t , ha 
csak lehet, vagy lekötés által állítjuk meg, melly czélra. 
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gyakorta a' seb tágítása is szükség 5 némellykor a' vér 
elállítására a' nyomás is elegendő. 

463. S. 

Minden hassebnél, ha bár az csak fölületes is, lob-
üzőleg bánunk, mivel a' gyuladás könnyen a' hashártyá-
ra terjedhet. Ha a' sebben genyedés szármozik, a' geny 
vagy az izmok sejtes hézagaiban, vagy a' bőnyés hü-
velyekben, vagy a' hashártya és hasizmok közt gyüle-
kezhetik meg. Ez által fájdalmak, többé vagy kevesbé 
mélyen ülő , nyílva vagy nyilvátlan hullámzással járó 
daganat szármozik. Itten vagy a' sebet kell a' mondott 
mód szerint tágítani, vagy a' daganat legkidudorodóbb 
részén vigyázva tett nyitás által a' genyet kiüríteni, m i -
dőn aztán a' tályog a' köz rendszabasok szerint orvosol-
tatik. 

464. S. 
2.) Alható hassebek. Ha a' hasfalnak sebei nem na-

gyok, 's egyenesek, belek, vagy a' cseplez ki nem isza-
modtak, azokból bélsár, epe, vagy biidös gőz nem 
ürül k i , úgy mindigj bajos meghatározni ha átható-e a' 
seb vagy nem? mert a' seb mélységének tekintete, a' be-
ható sértő eszköz irányzata a' sebbe, valamint a' sebbe vi-
gyázva vezetett kutasz nem világosítanak mindenkor föl-
eléggé. Még a' beható hassebeket követő tünemények 
u. m. a' kis , gyönge, öszvehuzódott érverés, a' halo-
vány arcz, a' végtagok hidege, a' nagy gyöngeség, a' 
csuklás, az altestnek fölpöffedése, a' hányás sem min-
denkor bizonyos jelek, mivel az éízékeny és kislelkü 
embereknél a' hasnak egyedül fölületes sebeinél is meg-
jelenhetnek. A' nagy átható 'hassebeket a' látás és ta-
pintás adja tudtunkra. 

465. 
Ezen bizonytalanság az egyszerű sebeknél nem so-

kat tesz, és beniinket a' kutasszal teendő ismételt vizs-
gálásra nem kénytet, mivel az említett sebek valóban 
igen egyszerű orvoslással Ís megelégszenek. A' sebnyilást 
ragtapasszal fedezzük, erre nyomadékot tévén, az egé-
szet derékszorítóval erősítjük meg. A' vágott és tépett 
sebeknél egyesítésők módja ön terjedésöktül, és irányuk-
tól függ. A' csekély terjedelmű hosszas és haránt se-
bek a' ragtapasznak ügyes föltétele , nyomadékok és de-
rékszorító, vagy a' S i e b o l d pólyája által , minden-
kor egyesítethetnek. A' nagyobb haránt sebeknél, mi-
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dőn a' belrészeket máskép visszatartani nem lehetne, 
mindenkor a' hasvarrat (gastroraphia) alkalmazása szükség. 

4 6 6 . S . 

A' hasfalak egyesítésére a' körültekert gombos, és 
a' csapos varrat ajánltatott. Az első által ugyan az egye-
sítés legszorosabban eszközöltetik, de a' gombos varrat 
minden esetben elég. 

A' hasvarratot mindenkor merész tett gyanánt kell 
tekintenünk, reá könnyen nagyobb gyuladás , csuklás , 
hányás , 'stb. támadnak. A' félelem ezen tünemények-
tő l , és azon számos esetek, mellyekben a' legnagyobb 
hassebek minden varrat nélkül meggyógyultak, a' has-
varrat használatát korlátok közé szorítani tanácsolják; 
felednünk még sem kel l , hogy a' hasfalnak csak vala-
mennyire nagyobb sebei is varrat nélkül csak alig ha be-
hegednek, mivel a' ragtapasz és pólyák a' hasnak kö-
zönséges fölpöífedésénél, az erőködésnél, a' hányásnál 
'stb. könnyen lecsusszannak, és a' beleknek sebből való 
kiszorulásokat okozhatják. 

467. S. 
A' hasvarratnak alkalmazása is igen különböző, a' 

mennyiben annak fonalai vagy a' hashártyán, — vagy en-
nek külső fölületétül kezdvén az izmokon huzatnak ke-
resztül. — Ezen utolsó esetre annyi eléggé hosszú és va-
lamennyire lapított fonalakat veszünk , mennyi öltéseket 
akarunk tenni; azokat mind két végeiknél elég nagy 's 
görbe jó éles tübe húzzuk. Bal kezünk mutatóját a' has-
üregbe vezetjük, a' hüvelyket kívül tévén a' hasfalra, a' 
seb szélét megfogjuk, valamennyire magunk felé húzzuk; 
erre jobb kezünk hüvelykét a' tü homorú, mutatóját pe-
dig annak domború részére egész ennek hegyeig fedve 
alkalmozván, ugyan azt kezünkbe vesszük. 

Az ekként kézbe fogott tüt a' sebbe vezetjük, azt 
azonnal a' hashártyának izmokhoz fekvő részére tesszük, 
jobb kezünk mutatóját valamennyire visszahúzván, ugy^an 
azt a' tű domborúságára harántul alkalmozzuk, és ezt 
mostan a' seb különböző nagyságához szabva, a' seb szé-
leitől messzebb vagy közelebbre belölrűl kifelé szúrjuk. 
A' fonal más végére húzott tű az ellenkező sebszélbe épen 
azon kép szuratik. Ez az első fércz, mellyre egyrenlő tá-
volságban annyi öltések tétetnek, mennyit a' seb nagy-
sága látszatik kívánni. Erre a' segéd tenyereit a' hasfalak-
ra alkalmazván, a' seb széleket viszonyos érületbe hozza, 
a ' sebész pedig a' fonalakat illendőleg rászorítván, azokat 
egyszerű csomó és hurokkal öszveköti. 
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Az egyesítés ápolására a' véres varrat hézagaira ragta-
paszcsíkokat teszünk, mellyeket legczélirányosabban az 
egész derékon ollykép vezetjük k ö r ü l , hogy azok épen 
a sehen vág jónak át egymáson, végeiket ellenkező irány-
ban tapasztván a' testhöz. Ezek után a' sebet téppemet-
tel és nyomadékkal fedezzük, az egészet pedig derék-
szorítóval ápoljuk. A' beteg akként f eküd jék , hogy a' 
hasfalak illendőleg táguljanak, a' sebszélek pedig a' men-
nyire csak lehet kévéssé feszüljenek. 

4 6 8 . S . 

G r ä f e véleménye szerint a' véres hasvarrat után 
a' sebzésbeli visszahatás részérül mind egy akár átszuras-
sék a' hashártya álcár nem. Az utolsó esetben, úgy 
mondja ő , a' sebngk egyítése belőlrűl mindenkor keves-
bé illik öszve. Ugyan ő a' lapított finom fonalak he -
lyett másfél párizsi vonalnyi szélességű lágy czérnaszala— 
got vesz, mellynek mind két végét olly tűkbe húzza , 
mellyeknek két élű hegyei lévén, 's haránt füllel b i r -
ván , fülöknél egyenlően benyomva, az egész pedig olaj-
jal vagyon bekenve- — A' sebész ezen tüt nem messze 
fülvégétül hüvelyk-közep- és mutató ujai közé fogván, 
ezt domború lapjánál fogva a' másik kéz mutatójának t e -
nyérbeli oldalához akként nyomja oda , hogy annak he -
gye és élei az uj által fedeztessenek. Erre a' tű t a' has-
fal belső oldalára tévén, azt a' seb' szélétül félhíivelyk-
nyire a' hashártyára alkalmozza; midőn is ő az a' köz -
ben egy segéd által megfeszített és valamennyire kifelé 
fordított seb' szélét hirtelen szúrással harántul átbóki, m i -
nek vége lévén; a' másik sebszélet a' másik tűvel épen 
azonkép szúrja által. Az egyesítés körős ragtapasszal 'stb. 
ápoltatik, mint az előbbeni esetbeú. 

Uebei- Minderung der Geístír beim Kaiserschnitte : im Journal 
für Chirurgie und Augenheilkunde. Bd. IX. Heft. 1. 

L á s d : WEBER-T i s , az id. h. 39 . lap. 

469. S. 
Az átható hassebek gyógybánásának szoros ér te lem-

ben lobüzőnek kell lenni. Ismételt vérbocsátások, nyu -
galom, a' betegnek különösen maga mérséklete, és egye-
dül enyhe italok kívántatnak. A' bekötés egyszerű le-
gyen, és mennyire csak lehet ritkán újitassék. A' varra-
tot alkalmozván, a' fonalak akkor vétetnek k i , midőn 
már azt gondolhatjuk, hogy az öszveforrás megtörtént 
(6—8dik napra) de az egyesítés ragtapasz és pólyák ál-
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tal egész a' tökéletes behegedésig folytatnak. A' bevég-
ződött gyógyulás után, hogy a' hassérv támadása elke-
rültessék, a' sebhelyet illendő nyomással ápoljuk. A' seb 
egyesülése után a' varrat által okadás, csuklás támadván, 
a' seb igen meggyuladván, ha egyszersmind ezen tüne-
mények a' lobüző gyógy bánásra és mákonyra el nem szél-
lednek, akkor a' fonalakot megereszteni, vagy épen ki-
venni , a' sebet ragtapasz, és pólyák által egyesülésben 
tartani szükség. 

470. S. 
Az átható hassebek 1.) béliszammal, 2.) a ' belré-

szeh sérelmeivel, 3.) hasüregbeli elöntödéssel kötethet-
nek öszve. 

471. S. 
Minden átható hassebnél, ha az csak valamilly el-

terjedésű is, a' cseplez vagy belek is kiszoktak lépni. 
Ezen kiiszamodott részek vagy a' sebben hevernek, vagy 
ez által szorosan környeltetnek, és vagy természetes ála-
potúak, vagy gyuladva vannak, sőtt ollykor fenések 
is. Az iszamok, mint csak lehetséges , olly sebességgel 
tétessenek vissza a' hasüregbe, sőtt legyünk figyelemmel 
későbbi kiiszamodhatásokra is. -— A' beteget olly kép 
fektet jük, hogy hasizmai elpetyhüdjenek, a' belrészek 
pedig Önsúlyok által a' sebtől eltávozzanak. — Ha a' ki-
iszamodott részek mocskosak, langyos vízzel tisztogattas-
sanak meg, 's aztán olajjal kent két mutatóinkkal dug-
dostassanak be a' seb iránya szerint az altestbe ; melly 
kézi bánások alatt a' betegnek hosszú kileheléseket szük-
ség gyakorolnia. A' bélnek azon része, melly legutóbb-
szor iszamodott k i , legelsőbbször tétessék be, a' bélfo-
dor előbb mint a' belek, ezek előbb mint a' cseplez. 
Egyik ujunkkal a' már visszatett részt visszatartanunk 
kel l , míg a' másikkal egy más szilakot taszítunk be. A' 
visszatétel után a' mutatót a' hasyregbe vezetjük, meg-
győződésül, hogy váljon a' belek az izmok hézagaiba nem 
tértek-e? -— A' hasfal sebe az említettt szabályok szerint 
orvosoltatik, a' beteg olly kép fektetik, hogy belrészei 
a' seb felé legkevésbé tolakodjanak, szoros lobellenes 
gyógybánás által pedig a' támadandó gyuladást iparko-
dunk elmellőzni. 

472. 5. 
Nem lévén lehetséges a' beleket a' mondott mód 

szerint visszatenni, mivel talán lég, bélsárral igen eltel-
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l ek , vagy nagy mennyiségben iszamodtak k i , a' seb' 
pedig rajok hurkolódzott; akkor a' belek enyhe nyomo-
gatása által tériméjöket kisbíteni, a' hasürből egy részt k i -
húzni , 's ezt ismét visszatenni szükség, Czélunkat ekként 
sem érhetvén, a' seb tágitassék ugyan, de nagyobbra 
nem , mint a' visszatétel lehetsége kivánja. A' tágitás 
a' fölső sebszegletnél legalkalmasabban történik, mivel ez. 
szabadabb, és mivel a' belrészek innen bajosabban léphetnek 
ismét k i , ha a'seb fölfelé nyúlik inkább mint lefelé. Csak 
ha a' fölső szeglet a' fehér hosszhoz (vonalhoz) vagy a' 
máj akasztó szálagálwz ütődnék, kellene inkább a' sebet 
alsó szeglete felé tágítani. — A' seb tágítása követke-
zőkép történik: bal kezével a' sebész a' beleket aláfelé 
kényteti , jobb kezével pedig a' belek és seb széle közt 
tompa vájkutaszt vezet a' hasba; erre a' kutaszt bal kezének 
hüvelyk és mutatójával fogja meg, annak markolatját 
lefelé nyomja , a' beleket, hogy észre vehesse ha azok 
nem akadtak-e a'kutasz és hasfel közé, egy kévéssé kihúz-
za ; ugyan azon kezének egyebb ujaival a' beleket lefelé 
tartóztatja vissza, jobb kezével pedig a' tompa hegyű 
kusztorát a' kutaszhoz képest hegyes szegletben tartván, 
ezt a' kutasz völgyébe olly mélyen csúsztatja, mennyit 
a' seb tagitására elegendőnek t a r t ; erre a' kutaszt és kusz-
torát a' nélkül hogy egymástul elválasztaná, a' sebből ki-
húzza. A' kiiszamodott rész visszatétele ezennel akkép 
tellyesítetik, mint fölebb emlitők. A' beszorúlás olly 
nagy lévén, hogy a' sebbea' vájkutaszt bevezetni lehe-
tetlen , akkor hogy a' fölső szeglet szabaddá tétessék, a' 
belrészek bal kézzel lefelé tolatnak, és ugyan csak a' 
bal kéz mutatója körme fölfelé lévén igazítva, az emlí-
tett szegletbe hozatik. Ezen legelőször is vigyázva a' bőr, 
aztán az izmok és bőnyék metszetnek/be; a' hashártyára 
érvén a" vájkutasz már behoza tha t^ midőn aztán a' has-
hártya is bemetszetik, de a' belek nem ritkán ezen utol-
só bemetszés nélkül is betétethetnek. 

473. S. 
Ha a' kiiszamodott belek igen meggyuladnak, és 

kék és vörös szint öltvén, fény őket azonban és erőssé-
göket még el nem vesztik, azok a' legnagyobb hirtelen-
séggel tétessenek vissza, mivel a' lobellenes utmódot to-
vább is folytatván, csak ekként lehet a' fenének útját 
állani. Ha pedig a' belek már valóban fenések ak-
kor úgy bánunk velők, mint a' fenés sérveknél emli-
tendjuk. 
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4 7 4 . S . 

A' kiiszamodott cseplez ép, a' seb pedig elég nagy 
lévén, az mind a' két kéz olajjal kent mutatójával du-
gatik az altestbe, miután t. i. az talán homok vagy más 
efféléiül bemocskolva lévén langyos vízzel megtisztogat-
tatott. A' kiiszamodott cseplez bekövetkezett gyuladása 
benünket a' visszatételtol vissza ne tartson. A' cseplez egy-
szersmind be lévén hurkolódzva, először is a' seben szük-
ség tágítani, és aztán a' visszatételt eszközölni. — De ha 
a' kiiszamodott cseplez igen öszvezúzódott, sőtt részsze-
rint életmüvezettségében fölbomlott , akkor a' visszaté-
tel után genyedéstül, és ezen igen megvesztegetett cseplez 
rész jelenléte által a' hashártyalobtul lehetne tartani. 
Illykor a' cseplezt zilizfőzetbe mártott nyomadékkal fe-
dezvén, kívül kell hagyni. Ekként bánunk a' kiiszamo-
dott fenés cseplezzel is; mivel azon tanács, hogy a' csep-
lezt minekelőtte visszatétessék , kiterjeszteni, a' fenés 
részt belőle ollóval kivagdalni, a' vérző edényeket le-
kötni kell jen, valóban a' legtöbb esetekben czélirányta-
lan volna, mert már ekkor az iszamnak egész körü-
letén odaforradások történtek. — A' csepleznek egy ki-
sebb darabja az altest fölső részén lévő keskeny sebén ál-
tal lévén kiiszamodva, ha egyszersmind visszatétele tá-
gítás nélkül lehetetlen, akkor az a' természetre bi-
zathatik , midőn is az a' seb széleivel öszvenő, 
sarjadzás által befedődik, és aztán a' hassérvtül megmen-
ti a' beteget, vagy pedig lemálik, vagy végre lassanként 
visszahúzódik, a' hasüregbe. \ ) De ha a' kiiszamodott 
cseplez csak valamilly terjedésű is, azt mindenkor vis-
sza kell tenni, mivel vagy bél rejtekezik alatta, vagy 
pedig ezen rendetlen helyezetbe oda forradván, a' gyo-
mornak feszítése által fájdalmas tüneményeket okozhat-
na. 2 ') A' cseplez lekötése megvetendő. — Ha a' cseplez 
a' belekkel egyetemben iszamodott k i , és a' sebnek tá-
gítása szükséges, akkor ennek, ha egyszersmind a' váj-
kutaszt akarjuk használni, mindenkor a' seb alsó szeg-
leténél kell történni. 

/ 
1 ) L A R R E Y , M e m o i r e d e Chirurgie m i l i t a i r e . V o l . I I I . 4 3 9 . I . 

2 ) SABATIER , a'z id . h . 1 4 0 . l a p . 

D u p u y t r e n azt tartja, hogy a' kiiszamodott cseplezt 
legjobb légyen magára hagyni , mivel ekként zúzódása és húzódása 
megkéméltetnék, a' mi a' kisebb sebnél másként nem történik ez 
nélkül , sőtt azt mondja , hogy a' seben sem kelljen tágítani , mi 
a' hassérvnek veszedelmét mindenkor nagyobbitaná. Minden egyebb 
gyógybánások mint igen ártalmasok vettessenek meg. A' csepleznek 
lemetszése, azt állítja tovább a' szerző, nagy vérzést okoz, vis-
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szatétele a' félig fenés képeletet az egésségessel liozza érintetbe, a' 
ini gyakorta nagy gyuladást támaszt; az egész lekötés ismét a' bé-
li urkolódzás tüneményeit okozza többnyire, Azon seb, mellyen a' 
cseplez kilépett , igeii sziik lévén , az történik meg , bátor csak rit-
kán , hogy széleinek, és a' csepleznek földagadása által a' behur-
kolódzás tüneményei szármozuak. Ha ezen tünemények nein eny-
hítetnek, a' mi érvágás, közélet, fördők, lágyitó borongatások, 
nadályok, vagy végre a' seb tágítása által csak nem mindenkor 
megtörténnék , ha úgy mond ő , azon tünemények balált okozná-
nak, a' csepleznek genyedését nagy elterjedésre, különböző helye-
ken tályogokat, és a'sebnek megfelelő hasliái tya fölűletével való erő-
sebb vagy gyöngébb öszvenóvéseket találnánk. A' csepleznek ezen 
gyuladásai azonban lekötés és visszatétel által gyakrabban szármoz-
nának ; azt állítja végre az író , mint az említett gyógybánás után, 
mellyen kivül a' szoros lobellenes utmód, és a' sebnek annak ide-
jében tett tágitása, a' tünemények enyhítésére mindenkor elegen-
dők volnánák. 

SABATIER , Médecine opératoire. Nouv. Edit. par SANSON et BE-
GIN, Paris 1822. T- II. 138. lap. 

475. S. 
Az átható hassebeknél minden belrészek megsértet-

hetnek , midőn is a' sérelemnek veszedelmessége annál 
nagyobb és annál több , mennél közelebb a' seb a gyo-
morcsukhoz. A' félelmet okozó tünemények ezek: a' 
bélsárnak, vérnek , epének, 'stb. kiöntőclése, és erös 
gyuladás. 

476. 5. 
A' bélhuzam megsértésének különösen tüneményei 

ezek: a' beteg vért hany , vagy a' székletétellel vér mén 
e l , a' sebből büdös lég, vagy bélsáros anyag ürül k i ; 
ha a' sértett bél a' seben által kicsmzamlik, ugyan az 
Öszve van esve, és rajta a' sebet fáthatni. — Ha a' seb-
zett bél a' hasüregben re j tez ik<akkor az említett t ü -
nemények gyakorta később" jelennek meg , midőn is a' 
bél megsértését, csak azon mélységbül, mellyre a' sértő 
eszköz hatott, meg a' megjelenő tüneményekből, szo-
rangásokból, 'stb. (463.) az altest feszülésébül, és í a j -
dalmaságábul gyaníthatjuk. 

477. S. 
A' bél sebe vagy szúrott, vagy hosszú , vagy haránt 

seb lehet, melly utolsónál a' bél vagy meg, — vagy 
egészen átmetszve van. A' belek apróbb szúrott sebei-
né l , a' bél kilépő belső hártyája által a' seb nyílása el-
záródik. A' hosszú sebeknél a' seb széle kifordúl, és a' 
bél hosszú és haránt rostjai öszvehuzódása által a' seb 

GHELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 17 
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hosszas tekintetet nyer ; a' haránt sebeknél a' sebszélck 
egymáslul nem távoznak el annyira, de csucsorodva job-
ban kifordulnak. A.' bélnek haránt átmetszésénél ennek 
végei öszvehuzódnak, és kitágulnak. 

4 7 8 . S . 

A' sértett és egyszersmind Eliszamodott bélnek gyó-
gyitásárul a' vélemények megoszlottak. -— A' bélsebek 
egyesítésére különböző varratok ajánltattak, u. m. a' hos-
szú és részintes haránt sebeknél a' szűcsvarrat, a' 
hurokvarrat, 2 ') az áthúzott száratokkal tett varrat, 
3") — a' bélnek egész vastagságát érő haránt sebeknél: 
a ' négy mester varrata, 4 ' ) mellynél a' két bélvéget va-
lamelly állat gőgsipjának olajjal kent 's azokba dugott 
darabján, vagy szinte olajos kártyahengeren férczeltet-
nek öszve; -— ( R a m d o h r - n a k varrata az alsó bélvég-
nek a ' fölsőbe való dugásával; és a ' gombos varrat, 
mellynél a' fonalak a' csomóhoz közel vágatnak el , a' 
visszamaradó csomók pedig a' bélsárral takarodnak ki. 5 ' ) 
-— A' varratok magok sokaktul azon czélbul alkalmaz-
tat tak, hogy a' béltartalék kifolyása visszatartóztassék, 
azért is több férczek tétettek mindég; mások azokat a-
zért tet ték, hogy a' sértett bél a' külső sebnek megfele-
lő helyezetben tartatván, annak öszvenövése a' hashár-
tyával eszközöltessék. Azért is némellyek mindenféle 
varratot megvetnek, és csak a' bélfodron által húznak 
hurkot , mit S c a r p a 6 ') szinte megvet. 

1) H e i s t e r . Instit. Chirurg. Tab. IV. Fig. 20. — Larrey a ' 
sebet szűcsvarrat által azon vigyázattal egyesíti, hogy ezt ellen-
kező irányban kettősen teszi , — még pedig két különböző szinű 
fonallal. 

2) LE DRAN , Traité des operations. Paris, 1742, 80. 1. 
3) GARENGEOT, Traité des opérations. Paris, 1748. Vol. I . 188. I. 
4) LOÜIS, in Mém. de 1' Acad. de chirurg. Vol. III. 102. 1. 
5) MOEBII , Diss. obs. mise. Helmst. 1730. 
6) J. BELL , é s TRAVERS. 

7) Az id. h. 279. 1. — SCARPA : über Schenkel- und Mittelfleisch-
brüche , nebst Zusätzen zu den Abhandlungen über die Leisten-
und Nabelbrüche u. s. w. von SEILER. Leipzig , 1822. 280. 1. 

4 7 9 . S . 

Az újabb időkben a' bélsebek orvoslása végett az 
állatokon tett kisérletekbül határozottabb rendszabáso-
kat iparkodtak föladni. 
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D e n a n s a' bélnek tökéletes átmetszésénél a' 
bél fölső és alsó végébe ezüst- vagy óngyiirőt dug, er-
re mind az alsó, mind a' fölső bélvégbül két vonalnyit 
a gyürőbe betűr , és az ekként elkészített két véget egy 
harmadik olly gyürőre alkalmozza, mellynek két tolla 
által a' más két külső gyűrő öszvetartatik. A' bélnek be-
törött végei megfenésednek, mi által a' gyűrök kiszaba-
dulnak , és a' székkel kiürítetnek, t. i. miután az egymás-
sal érekező fölületek öszveforradtak Volna. Ezen műbánás 
kutyánál szerencsésen hajtatott végre. 

B e c l a r d - n a k az állatoknál tett munkálódása, mel-
lyet az embereknél is tanácsol, abban áll, hogy az egyik 
bélvég a' másikba dugassék, aztán pedig a' külső darab 
közel a' sebhoz kÖrűltekertetvén, a' körültekert lekötéá 
egy kévéssé öszveszorítassék. A' lekötés a' fölülről és alol-
rul öszvetolódó 's egymáshoz közeledő béldarab által 
mint egy elrejtetik, mi által a' fölső és alsó béldarabnak 
savós hártyája egymással érületbe hozatván, ebben meg-
tartatik. A' lekötés által öszvehurkolt rész, néhány nap 
múlva át metszetik, a' lekötés a' bél' üregébe esik, és a" 
bélsárral megyen el. 

J o b e r t 2") ha a' bélseb három vonalnyít megha-
lad , a' varratot alkalmozza, mellynél a' sebszélek ol ly-
kép tűretnek be, hogy a' savós lapok egymást érik. — 
A' bélnek egész átmetszésénél, minekutána azt kitudta, 
mellyik légyen a' fölső bélvég, ezt balkezével megfog-
ja , jebbjával pedig egy egyenes t ű t , mellybe selyem-
szál van húzva, a' nyilástul három vonalnyira belőltül 
kifelé szúr keresztül; ezt teszi ő a' bélnek hátsó olda-
lán is egymás selyemszállal. -— Erre az alsó bélvéget 
befelé fordít ja, balmutatóját bele dugja, és ezen a' tűk 
segedelmével a' selyemszálakat a' bélfalon keresztül be-
lőlrül kifelé vezeti. Ennek, útana gyönge huzgatások 
által iparkodik a' bélvégeket egymáshoz közelíteni, és a' 
fölsőt az alsóba illeszteni. A'béldarab erre visszatétetik, 
a' fonalak öszvesodratnak, és ragtapasz segedelmével meg-
erősitetnek. Ot nap múlva a' behegedés megtörtént, és 
a' fonalait kihúzathatnak. 

L e m b e r t 5 ') mutatóját a' bélüregbe hozván, hü-
velykét pedig a' külső fölületre nyomván, a' sebajkak 
egyikét megfogja, és aztán a' seb véres szélétül harmad^ 
fél vonalnyira beszúrja a' t ű t , a' tűhegyét a' bél 'hár tyái 
közt mintegy egy vonalnyira csúsztatja, és azt a' seb 
véres szélétül másodfél vonalnyira egészen átszúrja; mi -
nekutána t. i. ő ekként a' bélnek külső oldalán a' savós 
és izomhártyának, vagy ha a' két nevezettek eléggc erő-

17 + 
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sek nem volnának, a' takonyhártyának is megkapta vol-
na egy kis szilakját. — Mostan az ellenkező sebajkat 
fogja meg , azon pontot melly ezen , az imint átszurott-
nak megfelel, magának megjegyzi, és ugyan azon tű t , 
mintegy másfél vonalnyi távolságra szúrván be, a' hár-
tyák közt egy vonalnyira csúsztatja, és ugyan azt a' seb 
véres szélétül harmadfél vonalnyira a' bélen átszúrja. 
.— Három vagy négy vonalnyi távolságra a' többi szá-
lak épen azonkép alkalmaztatnak; — midőn aztán ku -
tasz segedelmével a' seb'szélei befelé igazitatnak, mellyen 
egyszerű csomó vettetvén, a' kutasz kihúzása közben a' 
csomó rászorítatik. -— Ezen varrat által az eszközöltetik, 
hogy a' bél belsejében a' seb' szélei által dagadék képül, 
kívül pedig, hol a' bél savós fölűletei szorosan egymás-
hoz fekszenek, völgyelet látszik. Az egészen átmetszett 
bélben a' sebszélek belől körös billentyűt készitnek. 

R e y b a r d 4 ') a 'hosszú és ferde sebeknél olly la -
pos és vékony falemez betélelét javasolja, mellyhöz ket-
tős fonal lévén akasztva, ennek végei a' bélseb egymás-
nak megfelelő szélei által tű segedelmével áthuzatnak, 
— és aztán mind a' két fonal egyszerre egy görbe tűbe' 
húzva, a' hasfal seb szélétül nem messze, ugyan csak a' 
hasfalon keresztül vezettetik, és itten egy téphenger 
fölött olly kép köttetnek öszve, hogy a'falemezen egyesi-
tett bélseb a' hashártyának belső lapjához szorosan oda-
essék. — A' hasseb egyesítetik. — Harmad napra a' fona-
lak föloldatnak, és kihúzatnak. A' falemez a' bélsárral 
mén el.— A' bélnek egész átmetszésénél vagy fodorhurok 
által tellyesítessék először a' bélnek egyesítése , és a' has-
hártyával a' seb körűletén, -— vagy pedig a' bél a' seb 
fenekén nehánv szúrásokkal erősitessék meg, — és aztán 
a' bélnek átellenben lévő kidudorodó szegletet képe-
lő falaira fogó alkalmoztassék , bemetszetik a' bél-
metesszel, öszvehegedésök pedig a' fogónak ben maradá-
sa által 48. óra lefolyta alatt eszközöltessék, midőn az-
tán a' bélsár természetes útjára t é r , a' külső seb pedig 
bezáródik. 

1.) Piecueil de le société roy. de médecine de Marseille. 1. an-
née. No. 1 . 1 8 2 6 . 

2.) Mémoires sur le plaies du canal intestinal. Paris, 1827. 

3) Répertoire général d' Anatomie et de Physiologie pathologique. 
Tom. II. Trim. 3. 1826. — FRORIEP'S chirurg. K. Tafeln. Tab. 
C L X X X I T 

4.) Mémoires sur le traitement des anus artiöciels, des plaies des 
intestins et des plaies pénétrantes de poitrine. Paris, 1827. 
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480. I 
A' bélsebek' ezen különböző orvoslásának megítí-

léseinél ugyanazon ellenvetések ötlönek fö l , mellyek a' 
belek varrata ellen tétettek. — Minden bélvarrat igen 
merész tett gyanánt vétethetendőnek mondatik annál 
inkább, ha mint törtenni szokott, a' belek sértés, vagy^ 
a' lég hozzájok férése által meg vannak gyuladva. A' 
bélnek különböző hártyái által tett sziírások, a' hátra-
maradó fonalak, mindenkor veszedelmes gyuladást okoz-
nak. Ezt számos olly tapasztalások bizonyítják b e , 
mellyek szerint a' betegek a' bélvarratok tétele u t án , 
a' legnehezebb tünemények közt hirtelen haltak meg, és 
ha néhányan a' tett varratok után megszabadultak i s , 
ennek oka abban találtatik, hogy a' szúrások kiszakad-
t a k , és a' fonalak a' bélsárral űzettek ki. J) — A' bél-
seb egyesítése széleinek közvetetlen öszveforradását soha 
sem eszközli; — mivel a' bélcsatornának huzamossága a' 
sebek után egyedül a' sértett bélnek a' hashártyával, 
vagy a' közel fekvő bél fölületével történt öszvenövése 
állíttatik ism^t helyre. — A' bélsáros anyagok kiürülését 
sem gátolja biztosan a' varrat, mivel a' sebszélek töké-
letes érintetbe soha sem tartathatnak, hanem a' bél hos-
szií rostjainak öszvehuzódása által főkép a 'szúrot t pontok 
beköszöntő kifekélyedéseikor egymástul többé kevesbé 
távoznak. 2 ') 

1 ) SCARPA , az i d . h . 

2 ) T R A V E R S , az i d . h . 1 2 8 . l a p . 

481. 5. 
Ezen ellenvetésekre azt ^felélhetjük, hogy azon ál-

lítást, melly szerint a'Jbélsebeknél alkalmazott varrat 
csak nem mindenkor halállal végződni mondatik, a' ta-
pasztalás sokszorosan megczáfolta. '") — A' bélvarratnak 
az is dicséretére válik, hogy ha bár általa a' sebszélek-
nek közvetetlen öszveforradása nem eszközöltetik is , az 
mégis meggátoltatik, hogy nem olly nagy darabra kel l-
jen hashártyával történt öszvenövése által kipótoltatnia, 
mi által a' gyógyításnak tartása megrövidül, a' béltar-
talomnak átmenésében való akadályának veszedelme , a' 
bélhuzam odaforradás által készült szeglete által, tehát 
a' művészi seggnyilásnak veszedelme megkisebbedik. -— 
Azon ez előtt közönségesen pártolt véleménynek, hogy 
a' bélsebek széleiknek közvetetlen öszveforradása által nem 
egyesülnek, ellenmond L a r r e y 2") és Ön tapasztalásaiban 
bizakodván azt áll í t ja, hogy a' szétmetszett bélnek egye-
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síilése, mint más részeknek, az edények kölcsönös egy-
másba való folytatódása által történjék, még pedig an-
nál gyorsabban, minél ügyesebben egyesítetnek a' seb-
szélek , és minél tovább maradnak azok viszonyos érü-
letben. A' bél öszvenő ugyan a' környelő részekkel, de 
ezen öszveforradások csak egy ideig tartanait, a' ter-
mészet azokat későbben lassanként, hogy a' bélnek előb-
beni gelisztaképü mozgását visszaadhassa, ismét meg-
választja. 

1) Journal de médecine. Vol. XXVI. XLJII. LX. 

Philosophical Transactions. 1722. 1758. 

LOMBARD, Cllnique des plaies recentes oú la Suture est utile, 
Strasbourg. 1800. Sect. X . 

Dictionnaire des sciences médicales. Vol. XLIII. 48. lap. 
JVARREY, Observation sur une plaie du bas ventre, avec lesion d' 

un intestin gréle; pre'ce'dée de quelques re'flexions sur des plaies 
des intestins en général; in Revue médieale. 1820. Liv. IV. 77. 
lap. — Recueil de mémoires de Chirurgie. Paris 1^21. 247. 1. 

2.) Az id. hv 

4 8 2 . S . 

A' bélvarratok egyes fajainak megitilésére a' R a m -
d o h r műbánása ellen a' legtöbb ellenvetések tétettek : 
.— mivel az egészen átmetszett bélnél a' sebszélek ma-
gokban igen öszvehuzódván, a' fölső véget az alsótul bi-
zonyosan megkülönböztetni, és egymásba tolni fölötte 
bajos, lehetetlen; az egymásba dugott bélvégek nincsenek 
azon állásban, melly öszveforradásukat előmozdítja, a' 
bélnek külső hártyája t. i. a' belsővel esik öszve, te-
hát a' savós hártya a' takonyhártyával érekezvén, ezen 
utolsó gyuladás közben mindenkor nagy mennyiségnyi 
taknyos nedvet választ e l , melly által az öszve forradás 
hátráltatik. — Ezen végső környülményt D e n a n s és 
J o b e r t gyógybánásaik által iparkodtak ugyan elhárí-
tani, mind a'kettőnek bánásmódjánál megmaradtak még-
is azon nehezségek, mellyek a' Ramdohré ellen tétetnek; 
— a' bélfodornak t. i. meg kell oldatnia, mi által a' 
bélhez menő edények megsértethetnek; azon nehezség 
szinte fölmarad, hogy a' fölső bélvég az alsótul meg-
különböztessék, az egyik végnek másikba dugása pedig 
még bajosabb, mivel az alsó vég befelé fordítatván, té-
ré még inkább kisebbedik..— L e m b e r t műbánása ezen 
vádaktul ment , a' bélnek hosszú sebeinél, vagy annak 
átmetszésénél egyiránt alkalmoztathatik, és a ' R e y b a r d 
műbánásain egyszerűsége által is túl teszen. 
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483. 5. 

Minden olly esetben, mellyben a' bél' sebe nem 
olly kicsiny, hogy a' bélnek kitolakodó belső hártyája 
által elzáródjék, a' seb hosszú, ferde vagy haránt irányú 
legyen bár, a' L e m b e r t varrata czélirányosabbnak te -
kintethet ik.— A' kis sebeknél A. C o o p e r a' közben 
a' sebzett helyet csipesszel fölemeltetné, azt selyem kö-
téssel vette körül , a' lekötés végeit pedig a' csomóhoz 
közel lemetszette. A' lekötés a' béisárral ment el. 

Az egészen átmeszett bélnél csak az egyik vég lé-
vén a' sebből kiiszamodva, a' másikot pedig ném lehet-
vén föllelni, a' bélfodron keresztül hurkot húzván , azt 
visszatesszük, és a' külső sebnek megfelelő helyezetben 
tartjuk. 

Ha a' bél sérelmét gyanítjuk, vagy róla meggyőződ-
ve vagyunk, (474. 5-) akkor többet nem tehetünk, mint 
hogy a' sebet fölületesen beköt jük, és szoros lobelle-
nes gyógybánásunk által a' gyuladást megelőzzük. Is-
mételve ér metszessék, és nadályok tétessenek, mitől a' 
betegnek tetszetes nagy gyöngesége, a' kis Öszvehuzódott 
érverés, a' végtagok hidege benünket vissza ne tartso-
nak. Az altestre lágyító borongatások tétessenek, a' szék-
rekedésre való nagy hajlandóság, melly minden bélseb-
nél jelen van, olajos fejetbe enyhe/hashajtók, ismételt 
csőrözés, enyhe sósavas háritassék el. 

A' beteg ezek mell ^ gyobb nyugalomban 
maradjon, és sértett oldalára feküdjék. A' sebből bél-
sáros anyag ürülvén k i , a' sebet nyitva kell tartani, és 
valahányszor azt a' tisztaság kívánja, annyiszor bekötni. 
Minden kötözésnél azon kell lennünk, hogy a' seb tá-
jára tett enyhe nyomás által a' bélsáros anyagnak kiü-
rítését előmozdítsuk. Az említett közönséges bánás, mint 
úgyis értetik, azon eseteket is érdekli, mellyekben a' 
sértett belek varrattal, vagy ez nélkül tétettek vissza. 

Ezen gyógybánás csakugyan azon egyetlen egy, melly rend-
szerint minden lősebeknél alkalmoztathatik , mivel itt a' belek rit-
kán iszamodnak ki , és az idegen testek kivétele lehetetlen. 

484. 

485. S. 
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486. S. 
A' bélhuzam volt sérelmének helyén gyakorta bél-

szűkülés szármozik, melly helynél a' bélkáros anyagnak 
átmente nebezzé tétetvén, ez megszaporodik, és gyakorta 
a bélnek pukkadását okozza. Azért is még a' tökéletesen 
behegedt seb után is sok ideig illendő közéletbeli kormány-
zat tartassék, és főkép a' bélcsatornának minden cseké-
lyebb megterhelése is, leginkább a' gorombább táplál-
mányok kerültessenek. 

487. i 
Az átható hassebeknek leggonoszabb szöveményei 

közé a' hélsáros anyagnak, vérnek, és más nedveknek 
elöntődései tartoznak. Ezen érömlenvek nem szármoznak 
olly könnyen és gyakorta mint hinni lehetne, minek oka 
azon viszonyos nyomásban rejtezik, mellyet az altest bel-
részei és falai egymás ellenébe tesznek, úgy , hogy köz-
tök semmi hézag nem marad. Azért az efféle érömlenyek 
a' belrésznek fölúletén nem minden irány felé terjednek 
el; mint inkább egyes helyeken gyülekeznek öszve. 

488. S. 
A' belek tartalma nem ollyan könnyen ürül ki mint 

a"" vér, mivel a' hastakarók ellenállása nagyobb annál, 
mellyet meg kell győznie, hogy a'bélhuzamban tovább ta-
karitassek. A' bélsár elöntödése könnyebben megesik aT 

vékony belekből mint a'vastagokbul, könnyebben a' sza-
kasztott mint a' vágott vagy metszett sebekből, könnyeb-
ben a' hosszú sebekből mint a' liarántokbul, átalánosan 
annál könnyebben, minél elteltebbelc a' belek, vagy a' 
hasfalak a' vérelöntödés, vagy a' légnek a' hasüregbe ttüv 
tént berohanása által eszközlött ellentállása kisebbítetik. 
Azon változások, mellyek a' különböző bélsebeknél kö-
vetkeznek be, mennyiben nehezítik a' bélsárelöntődést, az 
a' 47-7. — ban mondottakból tetszik ki. 

489. 5. 
Azon tünemények, mellyeket efféle bélsárelöntődés 

okozhat, ezek: erős láz, a' nyelvnek és toroknak kiszá-
radása , epesztő szomj, az altestnek fölpöffedése, fájdal-
massága, rángó fölijedések, csuklás , okádás , szívszoru-
lások, s, a. t. az ekként okozott gyuladás korán fenével 
végződik. — Ezen tünemények a' sértésre kövptkező na-
pon köszöntőnek be. 

490. S. 
A' vérelöntödés a' hasüregbe, vagy a' sértett hasfö-

lötti, vagy a' sértett belső csecsütérbül történik, midőn 
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t. i. a' sebcsőnek tulajdona a' vérnek szabad folytát kifelé 
akadályozza, vagy pedig a' hasüregben rejtekező ü t — é s 
viszerekből szármozik. Gyakorta úgy látszik, hogy a' vér 
a' hasüregből a' hasfalnak nyomása által a' seben keresz-
tül a' bélbe kényszerítetik; azt tapasztalhatni legalább 
gyakorta, hogy a' vérnek a' végbélen történő ki folyta 
olly nagy, hogy azt egyedül a'bélnek falaiból áradozni nem 
gondolhatjuk. A' vér a' sérelem és edény különböző nagy-
ságához képest nagyobb vagy kisebb mennyiségben, las-
san vagy sebesebben gyülekezik meg. Azért is a' hasüreg-
be történő vérelöntodésnek tüneményei különböznek, 's 
átalánosan a' vérvesztéstül, a' vérnek a' belrészekre való 
nyomásátul, és az ettől származó izgatástul függenek. A' 
beteg lassanként elbágyad azon arányban, mellyben a' vér-
elöntődés öregbedik, puffad föl hasa, az alsó és mellső, 
vagy az egyik avagy másik oldalon, és hullámzást tapasz-
talhatni benne. A' vérnek a' vizellő hólyagra való nyo-
mása miat t , gyakori hugyozásra való erőlködés kínozza 
a' beteget; kinek arcza elhaloványodik, érverése kicsiny, 
végtagai hidegek lesznek, és ki végre többször ájuldoz. 
A' vérzés megállván, ezen tünemények elenyésznek, de 
az ismét megjelenő vérzésre újólag előállnak. A' vér csak 
lassan és kis mennyiségben öntődvén el , a' tünemények 
is kevesbé szembetűnők. 

491. S. 

A' vér mindenkor a' belek fölűlete és a' mellső has-
fal közt , a' fehér hossztul (vonal tul ) jobbra vagy balra 
még pedig, a mint azt a' vigyázva tett halottbonczolásolc 
mutatják, egy rakásban gyúlekszik meg. E^en vérgyurma 
körületénél gyuladás által sikeres nyirk kiizzadása törté-
nik , és ez által az egy ebb hasüregtől megválasztatik, 
Későbben az érömleny fájdalifiat7 feszülést, lázat, oká-
dást , s. a. t, okoz. A'vérgyülevény nagyobb lévén, min-
denkor daganatot és hullámzást különböztethetni meg. 

492. g. 
Ha az ejtett seb után az érömleny azonnal mutatko-

zik , akkor a' beteget sebzett oldalára fektetni, sebét pe-
dig annak alsó szegletébe félig kibojtozott vászondarabot 
tévén, a'vérnek kifolyatása végett illendoleg tárva tartani 
szükség. Ha pedig az érömleny altkor támad, midőn már 
a' seb behegedt, akkor azt újólag fölnyitni, és az éröm-
lenynek seb felé való kényszerítése végett derék'szorítót 
k ell föltenni. — A' vérzés folyton tartván, azt megállítani 
közvetetlenül nem birjuk, hanem ismételt vérbocsátások, 
az altestre rakott hideg borongatások, és eléggé ráhúzott 
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derékszoritó által iparkodunk annak véget vetni. Az éröm-
leny a' sebliöz közel lévén, ujunkkal, vagy tompa kutasszal 
vigyázva hatunk be , 's a' beleket kévéssé visszatoljuk. 
Ha más helyen mutatkozik a' daganat és hullámzás, akkor 
e'helyt kell az erömlenyt kiüríteni, még pedig a' daganat 
nagy, a' hullámzás világos lévén, szúrcsap segedelmével, 
ha pedig a' daganat nem észrevehetőleg hullámzik kusz-
tora által. Ha a' vér az egész altest üregére elterjed, sőtt 
mivel az érömlenyt környelő odaforradások elromlottak, 
a'medenczeüregbe is lesikamlik; akkor korán fene, és ez-
zel halál köszönt be. 

A. 

A' g y o m o r s e b e i . 
4 9 3 . S . 

Hogy a' gyomor sértve légyen, a' seb irányábul és 
mélységébül gyanítjuk. 

A' gyomor sebeknek közönséges tüneményei ezek : 
hányás, vérokádás, emvfolyás, a' gyomortájnak tartós fáj-
dalma, mikhöz aggodalom, szívszorulás, és az átható 
hassebeknél fölhozott egyebb tünemények járulnak. Ezen 
tündék azonban nem mindég bizonyosak. -— A' külső seb 
nagy lévén, általa a' gyomornak egy része kiiszamodhatik. 

4 9 4 . S . 

A' gyomor sebek mindenkor veszedelmesek, a' has-
üregbe történő vérömlenytől és gyuladástul, mint az 
egyebb bélcsatorna sebeinél, itten is tartani lehet. A' ve-
szedelem nagyobb, ha töltött, mint inkább éh gyomor sér-
tetik meg. A' gyomor közepén ejtett sebek kevesbé ve-
szedelmesek, mint az íveire esettek. 

4 9 5 . S . 

A' gyomorsebeknek orvoslása a' bélhuzam sebeiéyel 
átalánosan megegyez. -— Ha a' töltött gyomor sértése után 
okádás nem következik, némellyek tanácsa után hánytató 
által iirítessék k i , mit mások a' seb nagyobbodása és a' 
hasüregbe történendő éromleny félelme miatt ellenze-
nek. A' beteg lobüzőleg orvosoltassék a' legszorosabb érte-
lemben, a'gyomor most egészen vesztegeljen, szomja nád-
mézzel hintett czitrom -— vagy narancsszeletekkel csil-
lapítassék,székletétele lággyító csórék által mozditassék elő, 
hasára pedig, ennek érzékenysége megengedvén, meleg 
borongatások rakassanak. Erős görcsös tünemények jelen-



I í . SZAKASZ. SEBEK KÜLÖNÖSEN. 25 3 

vén meg, a' mákonynak csőrébe rejtett használata jelen-
tetik. A' seben emv szivárogván k i , a' sebet illendőleg 
tárva tartani, a' beteget pedig sértett oldalára fektetni 
szükség. — Ha a' külső seb nagy, a' gyomorsebnek épen 
átellenben van, vagy a' gyomor sértett része ki vagyon 
iszamodva, akkor vagy a' sebszélek egymáshoz közelítése, 
és azoknak a' hasfalak felé tartása végett a' gyomorsebnek 
szélein fonal húzathatik által , és ennek végei kilógatat-
hatnak; vagy pedig a' bélsebeknél előadott alaptételek 
szerint a' varrat alkalmaztathatik, 48. óra múlva a' hu-
rok kihúzathatik, mivel már ekkor a' hashártyával való 
öszvenövés meg történt, és a' hasüregbe nem eshetik éröm-
leny. — Sipoly maradván vissza, ennek nyilása illendő-
leg alkalmazott nyomkötözés által tartatik zárva. 

Lásd : TRAVERS in Edinburg Journal of medical Science. Jan. 
1826 —'Hamb. Magazin der ausländ, Literatur. Mai. Juni 1826. 624.1. 

ß. 

A' m á j s e b e i . 

496. S. 
A' máj sérelméhöz vethetünk a'sebnek irányábul és 

mélységébül; mellyből sok, ollykor epével vegyült fekete 
vér foly ki, a' beteg jobb rászt táján méllyen ülő fájdal-
mat érez , melly a' jobb lapcsont felé ter jed , a' beteget 
sárgaság futja el. — Ezen tünemények azonban nincsenek 
mindenkor jelen, midőn is a' kórhatárzat bajos. — A' máj 
nem ritkán az erősebb rázódás következéséhen is megsza-
kadhat , midőn az altest üregében érömlenyt szül. 

497. S. 
A' májsebek mindenkor igen veszedelmesek, mel-

lyek ha mélyen hatnak a' joh állományába, akkor a' na-
gyobb edények is meg sértetnek, a' hasüregbe vér és e-
pébül álló érömleny szármozik, 's ezek halálos sebek 
gyanánt vétethetnek. — A' máj sebe fölületes , vagy ez 
és a'hashártya közt öszvenövés lévén jelen, akkor azok a' 
gyógyítást megengedik; az érömleny még is okozhat 
gyuladást, genyedést és halált. 

498. S. 
A' legszorosabb lobellenes gyógybánáson kívül ezen 

sebek a' betegnek olly fekvését kívánják, hogy a' sebből 
minden, mi kifolyandó, kiszivároghasson. A' vérzés fo ly-
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vást tartván , hideg borongatások, és illendőleg ráhurkolt 
derékszorító alkalmoztassék. A' hasüregbe érömleny t á -
madván , a' fölebb előadott mód szerint bánunk. Ha ge-
nyed a' seb, altkor a' genynek elegendő kifolyásárul gon-
doskodunk, a' beteg erejit pedig ápolgatjuk, 

4 9 9 . 

Az epehólycigncil sebei, mellyek az ugyan akkori 
máj sérelme nélkül is lehetségesek, a' hasüregbe szo-
kásként epés érömlenyt okoznak, és többnyire halálosak; 
csak midőn az epéhhólyag történetből a'hashártyával ösz-
ve van nőve, folyhat ki az epe, midőn is epesipoly tá-
mad. A' hasüregbe történő epeelöntődésre a' has hirtelen 
földagad és hullámzik, a' lehelés elnehezedik, az érverés 
gyors, kicsiny, öszveszugorodott, a' végtagok hidegek, 
az ábrázat meghaloványodik,- elfajul. Ezen tünemények 
az érmetszésre nem enyhülnek. Ezek mellett konok szék-
rekedés, gyomorímelygés, okádás vétetnek észre, a' ta-
lán kiürített bélsár fehér szinű, a' beteget sárgakór lepi 
meg. Ezen epeelöntődés közönségesen halálosnak tartatik, 
és csak egy. esetét tudunk, mellyben három izromban tett 
hasbökésre az epéhöz hasonló nagy mennyiségnyi nedv 
üxüttetett k i ; melly esetnél jegyeznünk mégis meg ke l l , 
hogy a' kiürített nedv vegylétrészei nem vizsgáltattak 
meg. 

FRYER, án Medieo-Cirurgical Transactions. Vol. IV. lap. 350 . 

M o e r i n g (Diss. sistens experimenta de mutationibus , quas 
materiae in cavum peritonei animalium ingestae tum in corpore ef-
ficiunt , tum ipsae subeunt. Tubing. 1817.) és E m m e r t (M e -
c k e l s Archiv für die Physiologie. Bd. IV. Heft. 4.) a' hashártya 
üregébe epét fecskendettek, és úgy találták , hogy általa a' műkö-
désekben ugyan mindenkor nagy fölbomlások okoztatnának; de mel-
lyekből az állatok ollykor mégis magokhoz jőnének. Ok a' befecs-
kendett epét fölszíva lelték. Tapasztalásaikból az tündöklik ki, hogy 
az epeanyag legyen az, melly ezen fogonatokat okozná. Ugyan ők 
a' fölnyitott altest után magát az epehólyagot is megsértették, az 
epét pedig az altestbe kiöntődni engedték, mire a' halál bekövet-
kezett ugyan, melly mégis az egyebb akkorában kicsusszant, de ismét 
helyretett életmüvek bántalmainrk is tulajdonítathatik.—Ezen ta-
pasztalások után ugyan csak A u t e n r i t h - nek azon véleménye 
is megczáfoltatik , hogy az epe a' hasüregben savító hiány által öl -
dököl. -— Egy esetben az epehólyagnak sebe öszveragadva találtatott. 

Nevezetes még az js , mi D u p u y t r e n (S a b a t i e r az id. 
m. Vol. II. 157. 1.) tapasztalásaiból tündöklik ki , hogy az epés és 
hugyos érőmlenyek halálos tiineményket okozhatnak ugyan, a' nél-
kül hogy bonczolás közben rájok lehetne akadni. 
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C. 

A' l é p s e b e i . 

500. S. — 
A' lépnek sebei az általok szármozott vérzés, és a ' 

vérnek az altestben való öszvegyülése miatt többnyire h a -
lálosak. Egyébként azon gyógybánást óhajtják mint a' 
máj sebei. 
HEESE in J e n Altenburgischen Annalen. 1825. 

D. 

A' v e s é k s e b e i . 
501. S. 

A' vese sebek vagy csak a' vesék héjas, vagy egyszer-
smind annak csöves állományába is halnak. Az első eset-
ben egyedül csak vér foly a' sebből, és irányábul meg 
mélységébül a' vesének sérelmére ismerünk; a' másik e -
setben vizellettel vegyült vér szivárog abból. A' vesetá-
jon fájdalom áll be , melly az egész altestre elterjed, 
és mellyel herefáj dalom, és a' töknek a' hasgyürő felé 
való görcsös fölhuzódása járnak, a' hudcsőn kiürített vi-
zellet vérrel vegyes. Ha a' vesesebeknél egyszersmind a' 
hashártya is sértve van, akkor a' hugy a' hasüregbe ön-
tődik, és hirtelen halálos gyuladást okozhat. 

502. S. 
A' vese sebek gyógyításának egészén lobellenesnek 

kell lenni. A' beteg akként feküdjék, hogy a' sebből min-
den illendőleg kifolyhasson. A' vérzés folyvást tartván, 
hideg borongatásokat óhajt. Ha vérhegeamény miatt 
hugyrekedés támad, a'vizelletet hudcsappal ürítjük ki.— 
Ha vesesipoly marad hát ra , akkor illendő tisztaságrul, 
és a' v^zelletnek kifolyásárul kell gondoskodnunk, de 
egyebként többnyire gyógyulhatatlan. 

E. 

A' v i z e l l ő h ó l y a g s ebe i . 
503. S. 

A' húgyhólyag leggyakrabban kitétetik a' megsebe-
zésnek akkor, midőn telve van, és a' medenczeüregből 
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kiemelkedik. Ha a' hólyag sebeknél a' hashártya nincs 
egyszersmind megsértve, és ha a' vizellet ennek"üregébe 
nem öntodik, akkor azok nem épen veszedelmesek. — A' 
közönséges lobellenes gyógybánáson kívül a' vizellet a' 
sebtől egy eléggé vastag hudcsapon, melly bent marad, a' 
maga természetes útjára vezéreltetik; főkép ha a' seb a' 
hólyagnak fölső részén van, hol egyszersmind egy félig 
kibojtozott vászondarab betétele által kifelé szivárogtatha-
tik a' vizellet. A' seb bekötésének mindenkor igen gyön-
gédnek kell lenni, mellynél különösen kell vigyáznunk, 
hogy a' seb valamikép be ne dugassék , és a' húgy 
kifolyta meg ne gátoltassék. A' betegnek fekvése, a' kü l -
ső sebnek talán tagitása, vagy ha valamelly helyen daga-
nat és hullámzás mutatkoznék, ennek bemetszései által 
álljuk a' sejtszövetbe történendő hugyelöntődésnek út-
ját, vagy gyógyítjuk meg a 'már megtörténtet. A'hólyag-
üregébe behullott idegen testek kivétele különös figyel-
met érdemel, mert azok, ha benmaradnak hólyag kövek-
re nyújtanak alkalmat. 

F. 

A' méh s e b e i . 
504. S. 

Ha a' méh terhetlen állapotban van, nem könnyen 
sértethetik meg maga magában, midőn is a' szomszéd ré-
szek sérelmének a' gyógybánásra nagy befolyása van. De ha 
a' sérelem a' viselős méhet éri , akkor az mindenkor nagy 
vérzéssel, és a 'kora szülés veszedelmével jár. Általában 
a' vérzés mindaddig nem áll meg, míg a' szülés meg nem 
történik, mellyet a' peteburkok fólbökése által iparko-
dunk előmozdítani. Ha a' méhsérelem olly nevezetes len-
ne , hogy a' magzat nagyobb részt, vagy egészen a' hasü-
regbe üritetnék, akkor a' seben tágítani, és a' magzatot 
ezen kellene kivonni. 

VI. 

A' m o n y s e b e i r ő l . 

505. S. 
A' sebzés Vagy az egyik, vagy mind a' két barlangos 

testet, vagy a' hudcsővet éri, vagy pedig a' mony nagyobb 



I í . SZAKASZ. SEBEK KÜLÖNÖSEN. 
25 3 

részt, vagy egészen lemetszetik. A; vérzés ezen sebek-
nél mindég nevezetes, és a' barlangos testek sejteiből, 
vagy a' mony egyes edényeiből áradoz. 

506. S. 
Ha a' barlangos test sérelmei csak részbeliek, rend-

szerint a' sebszélek egyesítése a' vérzés megállítására több-
nyire elegendő. Hudcsap alkalmoztatik, a' seb ragtapas-
szal egyesítetik, az egyesítés pedig a' monynak körképü eny-
he szorítása által ápoltatik. Ugyan ekként cselekszünk a' 
hudcső sérelmeinél is. A 'monynak egy része metszetvén 
e l , az egyes edényeket lekötni, és egészen akként kell 
bánni, m i n t a ' monycsonkitásnál fogjuk említeni. 

5 0 7 . S . 

Ha a' mony erősen neki mered, erőszakos megsze-
gűlésekor a' barlangos testnek vagy inkább kanafos bo-
rítékjának megszakadása okoztathatik. Ekkor a' vér az 
újonan támadt nyíláson által a' monyát környelő sejtszö-
vetbe ürülhet , és azt tömlőként tágíthatja ki. Ezen üreg 
mind annyiszor telik el , valahányszor a' mony fölbö-
györödik. Végre megheged a' vér a' tömlőben, és későb-
ben gyuladás, fekélyedés és vérzés támadnak. Ha ezen 
daganat nagy, akkor a' monynak tiszte erős meggörbe-
dése miatt egészen meggátoltatik. Ezen bajnál sem a' 
nyomástul, sem más valamelly szertől épen semmit sem 
várhatunk, és az egyetlenegy segedelem a' monycsonki-
tásban áll. 

5 0 8 . G. 

Olly sérelem, mellyet gyaköíta a' gátra esés, vagy 
ezen rész erős zúzódása után tapasztalunk, a' hudcső e l -
szakadásában á l l , mellynél a' bőr és a' sejtszövet is egy-
szersmind meg vannak szakadva, vagy pedig kivül csak 
nagyobb zúzódás jelei tapasztaltatnak. Ezen környülmé-
nyek közt mindenkor vethetünk a' hudcső megszakadásá-
hoz , ha a' sérelem után azonnal vér foly annak nyilá-
sábul. De a' meggyőző tünemények nem soká előállnak, 
t. i. húgyerőltetés, mellyet a' beteg csak tökéletlenül és 
fájdalmak közt tellyesíthet: a' fájdalmat főkép a' z ú -
zódás helyén érzi, de melly csak hamar az egész tagra 
elterjed, sőtt a' borékra és lágyékokra is kicsatangol', 
melly részeken olly daganat jelenik meg, melly gyorsan 
öregbedik, és bátor feszülve van, mégis átszürcsölve lá t -
szik, majd barna viola színű lesz, és fenével végződik. 
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Ha a' hudcső szakadásával egyszersmind a' bőr is meg-
szakad , és az elsőnek sebnyílása a' másodikével meg-
egyez, akkor a' hugy egyenesen kifelé ürülhet. A' hud-
csőnek eíféle sérelme állal nagyobb darabra megromol-
hatik, és ekként gyógyulhatatlan hudsipoly támadhat. 

509. I 
A' hudcsőnek ezen sérelménél a' legfőbb jelentés a' 

vizellet' átszürcsölődésének meggátolásában áll. -— Ha a' 
tünemények arról győznek meg benünket, hogy a' had-
cső megszakadt, akkor a' hudcsapot azonnal a' legna-
gyobb vigyázattal betenni, czélszeres lobgyőző gyógybá-
nás által pedig a' gyuladást kikerülni szükség. A' vizel-
let átszürcsölődése megtörténvén, a' roncsolódás helyén 
egész a' hudcső nyílásáig egy bemetszés tétessék, és az-
tán hudcsap alkalmaztassák. A' hugyátszürcsölődés már 
elterjedvén, a? tett metszésen kivül még több mások 
tétessenek, hogy ekként a' vizellet a' sejtszövetből kiü-
rítessék. A' seb a' köz rendszabások szerint orvosolta-
t i k , a' hudcsap addig hagyassék bent , míg a' hegedés 
tökéletesen meg nem történt. -— Ha eleintén a' hudcsap 
vagy nem alkalmaztatott, vagy nem alkalmaztathatott, 
akkor az azonnal alkalmaztassák, mihelyt a' gyuladás 
tüneményei enyhültek. 

VII. 

A' herék és ondőzsinór sebei. 

510. S. 

Azon gyuladás, melly a' herék sérelmeihöz jár, 
mindenkor nevezetes, és a' seb gyógyításán kivül a' köz-
rendszabások szerint szoros lobellenes gyógybánást kí-
ván, mint azt a' herelobnál (162. látók. A' here vagy 
a' sérelem, vagy az erre következő genyedés által élet-
müvezetségében megvesztegetettén kiirtásra leszen szük-
ség. Az ondózsinórnak sebei, melly éknél a' heréhez me-
nő erek és idegek szenvednek, az ondózsinór öszvefo-
nyadását, és elhalását okozzák. 
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VILI. 

Az íz ü l é s e k sebe i . 
511. S. 

Az ízűiének sebeinél (vulnera artículorurti) vagy csak 
a' tokszálag nyittatik meg, vagy ugyanakkor a' cson-
tok ízvégei is különbözőleg szenvednek. Valamelly seb-
nek az ízüregbe lett behatásárul, annak irányábul és 
mélységébül, úgy az önkénytes vagy nyomással eszköz-
lött tiszta nedv (iznedv, synovia) kifolyásábul győző-
dünk meg. Gyakorta azonban íznedv nem folyik ki, mi-
vel a' bőrnek és tokszálagnak sebei eltolódtak, valamint 
ellenben a' tiszta ragaszos nedvnek kifolyta sem bizonyos 
tünde arra, hogy a' seb a' foglalványba hatot t , mivel 
valamelly takonyei'szény megsértésénél is folyhat ki af-
féle nedv. — A' kutaszás, hogy ekként a' sebek ízülésbe 
lett behatásárul meggyőződjünk , megvetendő , mivel ál-
tala gyuladás okoztathatik, és csak azon esetben szük-
séges, midőn a' sebben valamelly idegen test jelenletté-
rül akarunk meggyőződni. A' nagy sebeknél a' kórhatár-
zat könnyű. 

512. S. 
Az /zsebeknél a' veszedelem mindenkor nagy, és 

általában a' gyuladás nehezségétül függ, melly maga a' 
sérelem, a' beható lég, vagy idegen testek által okoz-
tatik. A' vágott és szúrott sebek gyakorta minden kü-
lönös tünemények nélkül meggyógyulnak, ésezL reményl-
het jük, ha az izüreg a' lég érintetének^ném sokáig volt 
kitéve, a' csontok ízvégei nincsenekr^ímegsértve, és az 
ízüregbe semmi vér nem öntődoff ki. A' roncsolt sebek, 
főkép a' lősebek mindenkor igen veszedelmesek. 

513. S. 
Az ízülések vágoLt és metszett sebeinek gyógybá-

nása egymáshoz hasonló. -— A' sebet minekutána a' tag 
illendő helyezetbe tétetett, ragtapaszokkal egyesítjük 
olly ügyesen, a' hogy csak a' seb megengedi, és ha le-
hetséges azon iparkodunk, hogy a' bőr és tokszálag sebei 
közt lévő közegyen elhibbanjék. -— A' sebet uyomadék-
kal fedezzük, és a' tagot a' legnagyobb nyugalomban tar-
tat juk, a" mennyiben azt zsindelek, és körpólyákkal 
erősítjük meg. A'beteg egészen lobüzőleg orvosoltassék. 
Ha gyuladás nem jő közben, ezen sebekkorán meggyó-

CHELÍUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 1 8 
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gyúlnak. De ha a' seb több ideig ki volt a' gőzltörnyé-
kes légnek téve, ha a' beteg sebzett tagját mozgatá, 'ha 
a' gyógybánás, vagy közéletbeli magatartás nem valának 
czélszeresek, ha egyszersmind valamelly betvegyes szenv 
is vagyon jelen, vagy ha a' seb már maga magában is 
nagyobb fontosságú; ezen esetekben a' sértés után nem 
sokára, ollykor több napok múlva az ízülésben heves fá j -
dalom szármozik , melly annak minden mozzanása alatt 
szerfölött öregbedik, ugy feszült fénylő daganat, nagy 
melegség is mutatkoznak, a' sebnek szélei pedig földágad-
nak : belőle vékony savós nedv ürül k i ; a' daganat olly-
kor azon tag nagyobb részére elterjed , a' láz igen erős, 
ollykor félrebeszéddel és görcsös tüneményekkel jár. Vég-
re a' daganat feszültségét elveszti, az ízülésben olly ge-
nyedés szármozik, melly ollykor távol vagy közelebb 
a' bőr alatt is tapasztalta t ik; a' bőr fölfaltad, a' genye-
dés rosszá válik, a' fájdalmak folyvást tartanak, és a' ha-
lál vagy ezen tünemények neki nehezedésölt alatt csak 
korán; vagy pedig, ha a ' tagnak csonkítása annak idejé-
ben meg nem tétetett , a' gyapora rosz genyedés, és a' 
beteg ereinek halkkal történő csüggedése által csak későn 
következik be. A' legszerencsésebb kimenetel ezen kör-
nyülményelt közt a' csont izvégeinek öszvenövése (íz-
mcredés , tagmeredés, anltylosis). Csak eleintén lehet 
a' gyuladásnak eloszlását illendő gyógybánás által esz-
közölni. 

314. S. 
Ha az ízsebelthöz gyuladás járul, altkor ez ismé-

telt nagy érvágásokat, föltép nadályokkal eszltözlött hely-
beli véx-bocsátásokat, az izülésnek legnagyobb nyugalmát, 
és a' lobtámadását egyszersmind meggátló hideg boi'on-
gatásokat ltivánja. Csak midőn már a' daganat nagy, al-
kalmazunk meleg borongatásoltat, és a' nagy fájdalmas-
ságnál a' czélszeres gyógybánáson kivül kívül és belől 
bódár szereket nyujtunlt. 

515. S. 
Genyedés támadván, ha az a' seben által nem ürül-

het l t i , azonnal, mihelyt a' hullámzás világos, bemet-
szés által szükség a' genynek utat ltésziteni, hogy ek-
ként további öszvegyiileltezése megakadályoztassék. A' tag-
nak illendő helyezetet adunk, a' legszorosabb nyugalom-
ra! gondoskodunk, az íziilésre nedves meleg borongatá-
soltat rakunk, vagy a' tályognyilást csak fölületesen 
kötözzük, s egyszersmind belől erősítő gyógyszereket 
adunk, és ha az állandó genyedés által az életerők igen 
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oda vannak, tápláló közéletet rendelünk. Az egész tag 
földagadván , ennek betakargatását naponként körpólyá-
val végezzük. A' részt ollykép fektetjük , mint leg-
czélirányosabb fektetni akkor , midőn ízmeredés van 
támadó félben, 

516. S. 
A' térd és lábtő ízüléseinek nagy sebei, mellyek 

egész a' csontokig, vagy a' csontokba érnek, a' csonkí-
tást kívánják. 

517. S. 
Az ízülések lősebeinél a' sebnek nagyságátul, a' nagyobb 

edények és idegek jelenlététül, a' csoutvégek arányszeres 
sérelmétül, a' beteg alkotmányátul, és ennek egyebb kör-
nyülményeitől függ annak meghatározása, váljon a' seb-
zett rész csonkítása azonnal szükséges legyen-e, vagy 
pedig annak megtartásán iparkodnunk kelljen ? (1. a' lő-
sebeket). A' különböző ízűiének sebei ezen tekintetből 
különböző fontosságúak. A' térdíziilésnek sebei legvesze-
delmesebbek , mivel a' nyugalom csak ritkán lehetséges. 
Csak azon esetben, ha a' gömb az ízülést egy oldalon 
nyitotta föl, ha vele a' csontnak, vagy nagyobb edények és 
idegeknek sérelmei nincsenek öszvekötve, és a 'geny kön-
nyen kifolyhat, lehet a' tag megtartását gyógyitólag czél-
ba vetiui. — A' kéz és láb ízüléseinek lősebei nem min-
denkor engedik meg a' tagnak megtartását, mellynél a' 
sebnek tágítása, és később a' genyszalaghuzás, (appli-
catio setacei) mindenkor szükséges. Ezen szivacsos 
csontok a' csontfenébe soha sem esnek r és nem csont-
állománnyal, hanem lágy porczféle,részek közeledése és 
képződése által pótoltatnak ki.— 

éá 

IX. 

Az Achilles inának megszakadása. 

PETIT, Histoire de 1' Acad. des Sciences. 1722. I. 51. 1728. 1-
8. és 231. 

BAVATON , pratique moderne de Chirurgie. Paris, 1776. Vol. IVi 
379. lap. 

18 4 
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A. MONRO , d. A. sämmtliche Werke, praktischen uiid chirurgi-
schen Inhalts. Aus dem Englischen mit Kupfern. Leipzig, 1732. 
8. 381. lap. 

DESAULT, Chirurgischer Nachlass. Bd. I. Theil. 2. lap. 221. köv. 

WARDENBURG, von den verschiedenen Verbandarten zur Wiederver-
einigung der getrennten Achillessehne , und den Mitteln sie zu 
vervollkommnen. Göttingen, 1793. 8' 

518. S. 

Az Achilles inának megszakadása vagy a' hör 
sérelme nélkül járó ön szétszakadásának, vagy pedig sebzés-
nek következése. Az első esetben az innak megválása 
mindenkor tökéletes, a' másodikban pedig tökéletes és 
részintes is lehet. 

Ezen innak megszakadása többnyire valamelly bot-
lott 's bicsaklott lépésnek , vagy olly" ugrásnak követke-
zése , melly alatt a' láb hegyére esik az egész testnek 
térhe. A' megszakadásnak pillantatakor a' beteg olly han-
got hal l , mint ha dió reccsent volna lába alatt szét, 
és úgy érzi, mintha az alatta lévő földbe likat ütött 
volna, és sértett lábán nem képes tartózkodni. Kivizs-
gálván a' beteget, a' két invégeket egymáslul válva ta-
láljuk , köztök olly mélységre akadunk, melly a' lábnak 
hajtásakor szélesebb, a térd meghajtásakor, és a' láb 
lenyomásakor pedig keskenyebb lesz; a' lábikra vagy 
gáz fölfelé húzódik. A' beteg csak ritkán érez a' sértés 
után mindjárt nagyobb fájdalmat; gyuladás pedig szo-
kásként még később sem jelenik meg. 

Ha az Achilles inának hüvelye szakad meg, a' nélkül hogy 
az maga megrepedt volna, akkor érzünk ugyan szinte mélységet, 
a' mennyiben a' megszakadt hüvely szélei egymástul eltávoznak , 
és földagadnak, de ezen mélységben, ha a' láb mozog, az innak 
le-és följárásat tapasztalhatni, 

áb 
519. S. 

A' két invégek sejtes közállomány által egyesülnek, 
melly lassanként erősödik meg; melly ha nagyobb ter-
jedelmű, általa a' láb mozgása szenved, és bizonytalan-
ná lesz. A' sebeknél kemény kérges sebhely t ámad , 
melly ezen közállománnyal öszveforrad, és ez által o' láb 
mozgását igen akadályozza. 

520. S. 
A' gyógybánás, a' két invégek viszonyos közelítésé-

ben, és azoknak ezen helyezetben való tartásában áll. 
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Ezen jelentésnek megfelel: az cthzárnak meghajtása, cC 
lábíiak ki feszítése, és a' lábikra izmai öszvehuzódásának 
kisebbítése. 

5 2 1 . %. 

A' két invégek közelítésére az említett, jelentések-
nek többé kevesbé megfelelőleg különböző kötözések al-
kalmoztattak. Ide tartoznak: a' bepólyázds és a' külö-
nös móddal készült czipő vagy papucs. 

Vannak ugyan néhány esetek , mellyekben az Achilles ina 
megszakadása után a' gyógyulás sehészi segedelem nélkül megtör-
tént ; de ezek a' B i b r a c és mások azon véleményeinek részére 
keveset szólnak, hogy állandó nyugalom mellett elég legyen, ha 
a' beteg különösen vigyáz arra , hogy lábát meg ne hajtsa. 

5 2 2 . S . 

Azon bep oly ázások, mellyeket G o o c h , P e t i t , 
S c h n e i d e r D e s a u 11, és W a r d e n b u r g tanács-
lot tak, a' lábnak és térdnek feszitett helyezetén k ivül , 
a' lábikra izmainak öszvenyomását is czélba veszik, melly 
által ezeknek visszahúzódása gátoltatik. Azon esetekben, 
mellyekben az invégek egymást.uli távollétök nem nagy, 
egy mértékletesen meghajtott zsindelnek föltétele is ele-
gendőnek mondatik, melly a' lábhátra tétetvén, ottan 
megerősitetik. 

G o o c h a' lábszárat nyomadékokkal és gyapottal 
rakta meg, és a' lábat kifeszítvén, a' térdet pedig meg-
hajtván, a' lábszárat a' czomb alsó részétül kezdve, egész 
a' lábujakig bepólyázta. -— A' P e t ij^bepólyázása egy 
hosszamnak (longuette) a' térdhajjisful kezdvén , a' gáz 
és sark fölött el egész a' lábujakon tu'l való föltételében 
á l l , melly ismételt körös kör fordulatokkal (Zirkeltour) 
a' térdhajlatig mcgerősitétvén, végei térdhajtás közben 
tett visszafordítása és meghúzása által a' lábat kifeszítve 
tartja. D e s a u l t akként módosította ezen bepólyázásl, 
hogy az Achilles ina oldala mellett lévő mélységet lé-
pettel és hágcsós nyomadékkal töltötte k i , és a' hossza-
mot egész a' fölszár alsó részéig feszitette meg. A? ki-
feszítésnek bizonyosabb helyben tartása végett még egy 
zsindel tétetik a' lábizülés és a' lábhát fölibe, m i n L ezt 
S c h n e i d e r is tanácslá. W a r d e n b u r g a' bepólyá-
zásnak legnagyobb bizonyosságot iparkodott adni ; a' térd-
nek meghajtása és a' láb megfeszítése által t. i. a' két 
invégek bizonyos érintetbe, vagy ha ez erőszak nélkül 
nem történhetnék, legalább viszonyos közeledésbe ho-
zatnak 5 ha a' két vég közt még hézag marad hátra, ezt 
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csak a' gáznak lehúzása által lehet kiegyenesíteni, ha 
bár ez csak néhány napok alatt történhetnék is. Erre 
az Achilles iuátul két oldalt a' mélységek tépettel tö l -
tetnek ki, és a' szakadásnak vidéke olly egyenessé tétetik , 
hogy a' bepólyázással egyenlő' 113'omás eszközöltethes-
sék. Seb lévén egyszersmind jelen, ez téppemettel fe -
deztetik be. Ezek után hosszam tétetik fö l , mellynek 
olly hosszúnak kell lenni, hogy alól a' lábujon, fölül 
a' térdhajláson tul érvén, mind a' két helyen eléggé 
visszaforditathassék. Ezennel három ujnyi szélességű pó-
lyával a' gáz fölött a' lábszár körül néhány körfordula-
tok tétetnek, (mellyek alá a' lábikra izmoknak alább 
nyomása végett., ha ezek igen folhuzódva volnának, né-
hány vastag kéz nagyságnyi nyomadékok tétethetnek), és 
a' pólyával gyalladékos körfordulatokban egész a' sér-
tésnek helyéig haladván, a' pólya végét megerősítjük. 
Egy más hosszabb pólyával ezekután, minekutána a' hos-
szamnak alsó végét annyira meghúztuk, a' mennyire a' 
láb illendő irányára elegendőnek véljük, a' lábat az ujalctul 
egész a' bokáig körültekergetjük, az első pólyának utolsó 
kórfordula ain egy vagy két fordulatot teszünk, és a' hos-
szamnak visszahajtott két végét megerősítjük. Hogy a' tag-
nak megfeszítése annál biztosabb legyen a' térdre és láb 
hátára az ujaktól kezdve egész az alszár középéig két 
hengerképü vászonnal vagy flanéllal fedett fábul vagy 
vaslemezből készült zsindelek tétessenek , mellyek a 
zsindelek csatjaiba öltött széles szíjak segedelmével t a r -
tatnak oda. Ha seb van jelen, kötözéskor csak a' seb-
fölötti körfordulatok bontassanak föl. 

R I C H T E R ' S chirurgische Bibliothek. VIII. 708. lap. 

A. E d m o n s t o n (Edinb. mect. and. surgical Journal 18-21. 
Januar.) az Achilles ina megszakadásainál a' közönségesen hasz-
nált pólyák helyett ragtapaszcsíkokat alkalmaz , mellyek a' tagot 
jobban megfeszítik. 

5 2 3 . S . 

A' P e t i t , R a v a t o n ! ' ) M o n r o ' j , papuccsa, 
és a talppapucs 3 ') fogonataikban különböznek, mivel 
a' két elsőnél a ' láb kifeszítve, a' térd egyszersmind 
meghajtva tar tát ik; a' két utolsónál pedig a' láb feszítve, 
a' lábikra izmai leny romva, de a' térd nem hajtott helye-
zetbe rendeltetik. % Egyik sem felel tehát meg a' fölebb 
említett javallatoknak tökéletesen, (azért is bepólyázá-
sokkal köttettek öszve 4 ' ) , alkalmozatjok pedig minden-
kor bajjal jár. <— A' G r a e f e papuccsa a' föltett jelen-
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léseknek alkalmasabban megfelel, mint akármelly más , 
ez pedig a' lábhátán nyíló 's több kötelékkel öszve-
tartott czipőbül áll , melly bizonyos tolékony vas ves-
szővel, térdellővel (Kniestück) és ez csuklós kapcsolat 
által ikráilóval (Wadenstück)) vagyon öszveszerkesztve. 
4) Az id. h. Pl. XXXII. 
2) Az id. h. Tab. V. Fig. 1—9. 
5) BERNSTEIN: Systematische Darstellung des chirurgischen Verban-

des. 520. 1. 
4) MÜRSINNA ; Neue medicinisch-cliirurgischt Beobachtungen. Ber-

lin. 1796. 193. 1. 
5) Journal für Chirurgie und Augenheilkunde. Bd. V. St. 2. 309. 

1. Taf. II. III. Graefe ezen szerszám térdellőjét a' térdkalács ha-
ránt törése , 's szálagának szakadásánál, valamint az egész ké-
születet a' térdhajlat merevedése é3 zsugorodásánál használja. 

A' bepólyázásoknak szinte megvannak gyönge oldalai, 
u. m. a pólyák könnyen engednek, föllengednek, és 
nem munkálódnak állandóan azon fokban; mellette sem 
a' térdizülésnek hajtása, sem a' láb foglalványnak feszíté-
se nincs hatalmunkban. A' kötözés újítása mindenkor fá-
radságos, a' beteget, főkép sebek lévén jelen, azon ve-
szedelemnek teszi k i , hogy a' csak alig egyesült invé-
gek ismét megszakadnak; a' sérésnek helyét , míg a' kö-
tés fönvan, látni nem lehet. 

Az utógyógybdnds egyí illés inának se-
beinél a' gyulasztó tünemény BS orvoslást te-
hetik szükségessé. — Az egyesülés mintegy 4. vagy 6. 
hét alatt történik meg, midőn is a' bepólyázás, vagy a' 
papucs félretétetik, és csak a' hajtott zsindel tétetik éj-
jenként a' láb hátára azért, hogy az illendő feszülésben 
tartassék. Ha a' beteg járni kezd, akkor neki magas 
sarkú czipőt adunk, mólly lassanként alacsonyabbra sza-
batik, azért hogy a' láb természetes irányát megkapja. 
Azon hajlékonytalanság, melly több ideig megmarad , 
gyakrabbi mozgás, és szállékony bedörgölések alatt las-
sanként elvesz, valamint azon kemény dudor is, melly 
a' szakadásnak helyén a' már megtörtént gyógyulás után 
tapasztaltatik. 

Ezen in szakadásának gyógybánásával orvosoljuk többé keyesbé 
a' mis inat szakadásait is (282. Jj-) 

524. S. 

525. S. 
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X . 

Az izmok megszakadása. 

P O U T E A U , Mémoire sur la luxation des muscles et sur leur traíte-
ment; in Oeuvres posthumes. Paris, 1783. Vol. II. 1. 277. 

THEDEN , von der Flechsenausdehnung und Verriickunk der Muskel-
fasern : in neuen Bemerkungen und Erfahrungen. Th. II. 195.1. 

BECLARD , Additions á 1' Anatomie générale de Bichat. 1. 215. 

Az izinok, és inak' repedéseiről 1. HENNEMANN'S Beiträge meklen-
burgischer Aerzte zur Medicin und Chirurgie. B. 1. H. 1. 

526. S. 
Az izmoknak erős és hirtelen erőlködésekor, a ' bot-

lott, bicsaklott lépéseknél s. a' t. ollykor az egyes izom-
rostok vagy az egész izmok is megszakadnak, mi főkép a 
hosszu keskeny izmokban o t t , hol inasoknak kezdenek 
lenni, és W a r d r o p után főkép a' gáz izmokban szokott 
megtörténni. Az eíféle megszakadásra következnek : tapin-
tás alatt öregbedő nagy fájdalom, a' megszakadott izom-
kanafok helyénél gyakorta mélység, továbbad bajos vagy 
épen lehetetlen mozgás tapasztalta tilt. -— A' lobtünemények 
ollykor nagyra nőnek, és csekélyebb vagy nagyobb elter-
jedésre nagy daganat szármozik. — A' tagot akként helyez-
tetjük, hogy a' sértett izom meggindárodjék, az izomros-
tokat kölcsönös érintetbe pólyák föltétele , és állandó nyu-
galom által iparkodunk hozni, mi által ollykor az egye-
sülés szerencsésen mégtörténik, főkép ha lobellenes gyógy-
bánásunkkal, többi közt hideg borongatásokkal a' gyula-
dás genyedésbe való átmentének elejét vesszük. 
ir) On the laceration of the fibres of Muscles , particularly on the 

internál gastrocnemius ; in Medico-chirurg. Transact. Vol. VIII 
1. 278. 

B a r l o w (Case on laceration of the fibres, of the gastrocne-
mius Muscle ; in Edinb. med. and. Surg. Journal. 1823. Juli. 358. 1.) 
ki maga szenvedett ezen bajban , erős érmetszéseket, langyos vízzel 
teendő borongatásokat, és a' bepólyázást ajánlja. O az enyhe moz-
gást czélszeresnek, a' nagy nyugalmat pedig ártalmasnak gondolja. 
Azt állítja , hogy a' megszakadt végek ért'ilesbe nem hozathatnak 
és így első szándékbeli egyesülés által meg nem gyógyulhatnak. 
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C s o n t t ö r é s ek. 

E L S Ő S Z A K A S Z . 

A' CSONTTÖRÉSEK ÁTALÁNOSAN. 

J. L. PETIT , Traité des maladies des os ; nouv. Edit. paiv LOÜÍS, 
Paris , 1742. 8. 2. Vol. 

Német fordítás a' régibb kiadás után. Berlin. 1742. 2 Bd. 

P. POTT , einige allgemeine Bemerkungen über Beinbrüche und Ver-
renkungen , az Ő säinmtliche Werken-ében^ Bd. 11. 1. 54. köv. 

TH. KIRKLAND , Bemerkungen über POTT von den Beinbrüchen. Aus 
dem Englischen. Altenburg. 1771. 8. i 

A. BERTRANDI, über die Knochenkrankheiten ; aus dem Italienischen 
von SPOIIR. Leipzig, 1792. 8. 

J. AITKEN , über Beinbrüche und Verrenkungen ; aus dem Engli-
schen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt 
von G. F. REICH. Nürnberg, 1793. T. I. 

J. F. BOETTCHER. Abhandlung von den Krankheiten der Knochen. 
Berlin 1796. 3. Theile mit Kupfern. Thl. I. 

BOYER, Abhandl. über die chirurg. Krankheiten, u. s. w. Bd. III. 

J. G. BERNSTEIN, über Verrenkungen und Beinbrüche. Jena 1819. 8. 

A. COOPER, Treatise on dislocati ;ures of thejoints. 
London, 1822. 4. — Németii bibliothek. Bd. I. 
Weimar, 1821, u. Bd. VI. ugyanott. 1823. 

A. L. RicnTER , theoretisch-praksisches Handbuch der Lehre von 
den Brüchen und Verrenkungen der Knochen. Mit 40 Folio-Ta-
feln. Berlin, 1828, 8. 

A' csonttörés (fractura ossis) nem más, mint a' csont 
huzamosságának hirtelen megválása, ' mel ly vagy külső 
erőszak, vagy az izmok erős öszvehuzódása által okoztatik. 

Megkülönböztethetni a' csonttöréseknél: 4.) váljon 
a' csont egy vagy több helyen van-e eltörve. 2.) váljon 
azon tagnak egy vagy mind a' két csontja tort-e el. 3.) 
a törésnek irányát, honnét haránt törések (fracturae trans-

527, S. 

528. S. 
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versae) hosszú törései (fracturae longitudinales), és ferde 
törései (fracturae obliquae) vannak, a' mint t. i. a' csontvé-
gek egymásnak vízirányos, függőleges, vagy többé ke-
vesbé ferde irány szerint felelnek meg. A' liosszu töré-
sek csak a' csontnak azonkori megrepedezéseivel történhet-
nek. 4.) váljon a' törés a' csont szálkádzásával jár-e ? (zú-
zott törés, (fractura comminutiva). 5.) váljon a' csont-
megválásán kivül semmi más sérelmek nincsenek-e jelen ? 
egyszerű csonttörés (fractura simplex) , avagy pedig vagy 
Ugyan a' törést végbevivő erőszak, vagy pedig a' törött 
csont végek által egyszersmind nem okoztatott-e a' lágy 
részek sérelme is ? szöv^ényes csonttörés, (fractura com-
plicata). 

A' csonttöréseket némellyek tökéletes (complet) és nem tö-
kéletesekre (incomplet) osztják. B o y e r "') ezen különböztetést , 
mint alaptalant megveti, ki azonban nyilván messzire men. M e -
<1 i n g 2m) a' kutyákon azt tapasztalta, hogy a' sipkoncz sokszoY 
csak feliben van megtörve, ámbár az eléggé súlyos erőszak által oko-
zott törés mind az erős recsegés, mind pedig a' tört helyen a'csont-
nak mozgékonysága által magát eléggé kitüntette. Effélét talál az 
ember az iflíú gyermekeknél i s , mit én többször tapasztaltam, hogy 
az elöjárt erőszak után benők törés támad, és a' tört helyet fáj-
dalom , daganat, és mozgékonyság bizonyítják be ; a' tört vég ki-
dudorodásának azonban a' legcsekélyebb nyoma, sem pedig recsegés 
nem tapasztaltatik. Az efféle gyönge csontoknak nem ritka külső 
erőszakból történt görbedései a' finom csontoknak a' külső erőszak 
iránt való nagyobb engedékenységöket mutatják, úgy hogy azon 
csontrostok, mellyek a' legnagyobb kinyujtást állják ki , el is tör-
nek , míg a' mások e' közben csak meghajlanak, hasonlólag a' zöld 
főznek görnyedéséhőz. — B o y e r állítását azért is csak a' meglet-
tek csontjaira korlátoljuk. 

1.) Az id. h. 9. 1. 

2.) Ueber Knochen—Wiedererzeugung; ín Zeitschrift für Natur — 
und Heilkunde, Dresden , 1824. Bd. III. Heft. 3. 305. 1. 

529. S. 

A' csonttörések, mint az öszvefüggésnek akármelly 
más megválasztásai, minden környülmények közt előho-
zathatnak, csak a' rájok munkálódó erőszak legyen eléggé 
sályos; a' törés mégis a' csontok különböző helyezetei és 
munkálódásaihoz, a' szenvedő egymi életidejéhöz, és a' 
csontok beteges változásaihoz képest könnyebben vagy ne-
hezebben esik meg. A' fólületesen fekvő csontok kön-
nyebben eltörnek mint a' mélyen helyezettek, valamint 
azok is, mellyek munkálódásaiknál fogva a' külső ártal-
mak behatásának jobban ki vannak téve. Az élemedett 
korban a' csontok tápláló folyamata megváltozik, a' vil-
lósavas mészagnak letétele előbbkelővé lesz, azért is ter-
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mészetes érméczességöket elvesztik, merőbbek lesznek, 
könnyebben törnek. A' csontoknak öregebb korban, és 
más beteges álapotuk alatt való nagyobb töredékenységök-
nek okát a' csontoknak a' tecmődéshöz képest előbbkelő 
fölszivások által történő kisbedett összefűggésökben talál-
juk , melly által a' képeletnek ellentálló ereje (resistentia) 
gyöngül. A' csontok alkotásának ugyan ezen változásai 
más olly betegségek által is előhozatnak, mellyek a' 
csontrendszert bántják, millyenek a'bujasenyv, a' köszvény 
a' csontsenyv, a' görvély, a' sü ly , a' rák. 

A' külső erőszak nem mindenkor ott okozza a' vá-
lást, hol behatott, hanem gyakorta onnét többé kevesbé tá-
vol. Az első esetben a' csonttöréssel a' lágy részeknek min-
denkor nagyobb roncsolódása van öszvekötve. Ollykor a 
külső erőszak csak az izmoknak erős öszvehuzódását, esz-
közli, melly a'törést okozza, a 'mi a'konczoknál is meges-
hetik: a 'honnan a'súlyos görcsök és rángások csonttörése-
ket hozhatnak elő. A' csontoknak nagyobb töredékenységé-
nél csak csekély külső erőszak is végbe viheti a' törést. 

NICOD , Dissert. sur la fragilité des os et sur la eontraction MU-
sculaire considérée comme cause de fracture. Paris. 

ROSTAN, in uouveau Journal de Médccinc ctc. Vol. I. 1. 138. 

5 3 0 . S . 

A' csonttöréseknek kórhatárzata alapodik. 
1. yf tag megváltozott idomán és irány ári. —A' kü l -

ső erőszaknak behatása, a' tagnak mozgásai, az izmok 
munkássága a' csontvégeket többé kevesbé félre tolják — 
még pedig: a.) a' tag' vastagsága szerirlí, midőn a' tört-
végek fölületeik egyik részénéLfogvaegymással még ériil-
köznek, és többé kevesbé oldal felé tolódtak, b.) a'tagJiosz-
szasága szerint, midőn a' törlapok egymástul tökélete-
sen megválva vannak, és egymás fölött vagy mellett fek-
szenek. c.) a' tag körülete szerint, ha t. i. a' tag a ' törés-
nek pillanatakor vagy aztán körbe forgó mozgást tesz, 
akkor az egyik, vagy másik törvég követi ezen moz-
gást. d.) a' tagnak egyenes iránya szerint, midőn a' tör-
végek egymástul nem távoznak, hanem többé vagy ke-
vesbé szegletet képelnek. — Gyakorta csak kévéssé vagy 
épen semmit sem hibbannak el egymásriil a' törvégek, 
ha t. i. azon tagnak két csontjai közül csak az egyik törik, 
a torhely erős rostos borítékba rejtetik, vagy a' törlapok 
tulajdonságuknál fogva egymást viszonyosán ápolják. 

2.) A tag munkálodásának fölbomlásán. Csak azon 
esetekben, hol azon tag két csontjai közül egyedül az egyik 
törik el , vagy a' törvégek egymásrul le nem csusszantak, 
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történik az meg, hogy a'tagnak mozgása azonnal meg nem 
szűnik. 

3.) A tagnak szokatlan mozgásán, és azon ropogá-
son, mellyet a' tör végek kölcsönös dörgölésökkor hallani. 
-—Erről hogy meggyőződhessünk a' tagot két kezünkkel 
két különböző helyen fogjak meg, és a' törvégeket moz-
gatni iparkodunk, a' közben, míg ugyan azokat egymás-
tul egy kévéssé távoztatni igyekszünk. 

Ezeken kívül a' beteg a' törésnek helyén erős, szúró 
fájdalmakat érez, és nagy daganat szármozik. A' millyen 
könnyű a' csonttörések kórhatárzata sok esetekben; épen 
olly bajossá válhatik az, ha a' csont sok lágy részektől fed-
ve, 's már dagadva van, és a' törtrészek lecsusszanása egy-
másrul nem épen nagy, vagy ha azon tag két csontjai kö-
zül a' vékonyabbik tört e l , 's a' másik által állásában an-
nak utána is megtartatik. 

L i s f r a n c (Archíves générales de Médecine. Aout. 1823.) 
azt állítja, hogy a' csonttörés jelenlétéríil a' kaponyát kivévén, soha 
sein kételkedhetünk, ha hangtömesz (Stethoscopus) segedelmével pu-
hatoljuk ki azokat. Ezen uton a' daganat nem gátolja a' kórhatár-
zatot , mivel a' legcsekélyebb mozgás alatt is ropogás hallatszik.— 
Hanem ezen mód csak nem mindenkor haszontalan , mert ha ropo-
gás van jelen, azt hangtömesz nélkül is meghallhatjuk, ha pedig 
hibázik , akkor ez új kórjel helyett nem szolgálhat. 

5 3 1 . S . 

A' csonttöréseknél a' jóslat a' csont tulajdonsága, a' 
törésnek iránya és szöveménye , a' beteg életkora és al-
kotmánya, 's ennek orvoslás alatti magaviselete szerint 
igen különbözik. 

Ha a' törés olly csonton történt, mellyhöz nagy iz-
mok ragadnak, akkor a' csontvégek egymásrul szem-
beszökőleg elcsusszanván bizonyos érintetben nehezen 
tartathatnak. A' ferde törések nehezebbek a' haránt 
töréseknél , gyakorta a' tag rövidbedésével gyógyul-
nak ; ezt mondhatni a' kettős csonttörésekről is. A 
csonttöréseknél a' lágy részeknek mennél több sérel-
me i , és mennél több szálkadzások vannak jelen, an-
nál veszedelmesebb a' törés, főkép ha a' csontszál-
kák által nagyobb edények és idegek sértetnek meg, mi-
dőn a' gyuladás mindég nagyra növekedik, gyakorta fene , 
bő genyedés stb. szármoznak. A' gyermekek csonttörései 
csekélyebb veszedelemmel járnak, mint a' meglett ekéi, 
részint az előkelőbb újra termődés miatt , részint az izmok 
csekélyebb öszvehuzódásbeli hatalmoknál fogva. Az éleme-
dett korban a' csontok termődése süllyedett már , és a 
csontképeletbe sok villósavas mészag rakódott l e , honnét 
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a' csonttörések bajosabban gyógyulnak.—Mind azon be-
tegségek, mellyek a' csontok táplálódását sértik (529. g.) 
valamint a' gyöngeségnek nagyobb foka is, hátráltatják a' 
törések gyógyulását tóbbé kevesbé.'—Bátor a' terhesség, azon 
okból hogy az élő tehetség egy más részben tolakodott ösz-
ve , a' törvégek .egyes iilését visszatarthatja, vagy akadá-
lyozhatja ; számos tapasztalások azt bizonyítják mégis, 
hogy átalánosan nem úgy van a' dolog. 

532. S. 

Ila a' törvégek jókor kölcsönös 's egymásnak megfe-
lelő helyezelbe hozatnak, és abban meg is tartatnak, ak-
kor azok akként gyógyulnak meg, mint a' lágy részek 
(237. 5-)' a z a z a ' csontvégek meggyuladnak, bizonyos 
kiizadó sükeres gyurma által öszvetapadnak, az edények 
ezen egyesítő gyurmába folytatódnak, az egyesülés elein-
tén engedékeny, míg az továbbad a' bele letett villósavas 
mészag által merőbbé válik. — Azért is az első 10, vagy 12. 
nap a' lágy részek daganata tapasztaltatik, melly lassan-
ként elmúlik, 's aztán egy körülírt fölpöffedés vétetik 
észre, melly a' csontvégeken magokon van.—Eddigien u' 
beteg minden mozdulása alatt ropogást érzett, a' 12 és 20. 
nap közt azt tapasztaljuk, hogy a'csontok bátor csak gyön-
gén és hajlékonyul öszvetartozkodnak. Ezen egyesülés 
lassanként erősbödik, és a' 30, meg 60-dik nap közt olly 
erőssé lesz, hogy az többé semmi hajtásnak nem enged. 

A' korábbi vélemények, mellyek a' törvégeket egyesítő gyurma 
( k é r e g , callus) eredete felöl adattak, többé vagy kevesbé egy 
oldalúak , és részint nem is igazak; a' mennyibenazt majd bizonyos 
érhagyott , ragaszos, lassanként megkeményedő^anyagból; majd a'vér-
nek életművödés , és csontosodásábaL^-ínajíta' csonthártyának, vagy 
velőliái tyának mtghegedésébül és csontosodásábul, majd husszömöl-
csök fejlődéséből gondolták eredni. — A' törvégek egyesülését olly-
kép kell képzelnünk, mint a' lágy részekéit, csak hogy ez elsőnél 
a' forrasztó közepállomány azon változásokon esik által , mint a' 
csont képelődése természeti kifejlődésében. Azon folyamatok, mel-
lyek a' törvégeken történnek, (mint azt az állatokon tett kísér-
letek mutatják) következendők: a' sejtszövetbe a' vérnek kiöntő-
dése történik , melly többé kevesbé elterjed, az izmokat és a' tö-
rést fedezi, erősen a' törvégekhöz ragad, és főkép a' velőüregből 
és a' csonthártyábul látszik eredni. A' vér lassanként világosabb és 
merőbbé lesz, a' csonthártya földagad , megvörösedik, és alatta , 
valamint későbben a' velőüregből kocsonya féle , szálakba huza-
dozó gyurma tétetik le. A' földagadt lágy részek naponként erő-
sebben öszveforrnak ezen közállománnyal, melly lágy, vörös, 
kivűl rostporczos képeletből á l l , mellyen a' bőnyék és izmok 
keresztül kasul járnak, éa a' mellybe a' csonthártya folyta-
tódik , vagy a' környelö izmok és sejtszövetből képelődik. Ezen 
gyurmában képződnek először a' töréstül legtávolabb helyeken a' 
csoutjonlok, és a' kéregnek középső része legkésőbb csontosodik. 
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Az új csontgyurma a' többinél erősebb, a' mi ugyan nem a' na-
gyobb merőségtől maga magában, mint inkább azon erőmüves arány-
tűi látszik függeni, bogy a' csont héj a' csontletétel által tömöt-
tebb és vastagabb l e t t , a'velőüreg többnyire ezzel töltődik k i , de 
későbben a' csontcsatorna rendszerint mégis helyre áll. Mivel azon-
ban a' tört csontok valóságos csontképelet által forranak öszve , a' 
megtörtént tökéletes csontosodás után későbben ai csontkéregnek tu-
lajdon , és az eredeti csont alkotásátul különböző anyagjárul még 
sem lehet szó. Az új csontnak alkotása azonban részint, növésének 
ideje, részint állapotjának a' készítményeken talált tökéletes vagy 
tökéletlen volta szerint szokott különbözni. 

D u p u y t r e n a' fölebb említett tünemények után a' csont-
képlődésben két időszakaszt különböztetett meg ; a' korábbikban 
a' törvégek a' csonthártyával öszveforradt, meg földagadt lágy ré-
szek által , és az új a' csontbárlyábul meg a' velőhártyábul letett 
csont által mintegy vaspánttal (iszkábával) tartatnak öszve , a' míg 
a' közállomány a' rostporcznak tulajdonságát éri el. Ezen egész a' 30. 
vagy 40-dik napig tartó állapotot mulandó kéregnek (callus provi-
sorius) nevezi ö . — A ' későbbi időszakaszban a' porczos közállomány-
nak csontosodása történik , a' mi 4-dik egész 6-dik hónap előtt nem 
esik meg, a' fölszívás lelohasztja először a' lágy részek daganatát, 
és azon 6 , egész 12. hónapig a' velőüregben lévő csontgyurmának 
fölszívásával foglalatoskodik a' természet, melly által az ismét hely-
re áll: ezt D u p u y t r e n érett kéregnek (Callus definitivus) nevezi. 

J. F . MECKEL. Handbuch der pathologischen Anatomie. Leipzig 
1818. Bd. II. Abth. 2. 62. 1. köv.. 

G. BRESCHET , Recherches historiques et expéri mentales sur la for-
mation du cal; in Concours pour la place de clief de travaux 
anatomiques á la faculté de Paris. Paris . 1819. 4. 

5 3 3 . S . 

A' csontkéreg a' közönséges idő alatt gyakorta el nem 
éri keménységét, erősségét, minek okát gyakorta a' tör-
lapok laz egyesülésében, a' tagnak gyakori mozgatásában, 
a' már többször említett korcsvegyulésbeli betegségekben, 
az élemedett korban, vagy átalánosan a' csüggedett élő-
tehetségben, vagy a' csonthártya erős megtépésében lehet 
találni. A' törvégek ezen esetben vagy csak sejtes, rostos 
gyurma által forranak öszve, és majd kölcsönös érületben 
vannak, vagy nincsenek, vagy pedig behegedvén, a'közel 
fekvő részek közikbe lépnek; a' csontvégek mozgékonyak 
maradnak, és a' tagnak természetes mozgásai vagy egé-
szen meggátoltattak, vagy legalabb bajosan vitetnek végbej 
müvés, természetellenes izülés. 

A' czombnyaknak (a' tokszálagban bent) a' könyökcsúcsnak, 
a' térdkalácsnak, és sarkcsontnak törései többnyire nem csontgyur-
ma, hanem bizonyos merő, sejtes közállomány által egyesülnek. En-
nek oka részint a' törvégekhöz tapadó izmok erősebb munkásságában, 
részint abban á l l , hogy ezen csontok olly tömött merő inas képe-
lettel bontatnak, melly a' külső csontosodásnak, és a' csonthár-

( 
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tya daganatának, tehát azon változásnak hijányát okozza, melly 
D u p u y t r e n töl mulandó kéregnek neveztetvén , a' tórvégeket 
egész a' csontosodásig szorosan viszonyos érintetben tartani határoz-
t a t o t t . — A ' tapasztalás azt tanítja, hogy a' csonthártya mind a' 

forrományokhoz közel , mind ott , hol inas terjedékek ütődnek a' 
csonthoz , a' gyulasztó tehetségnek következésében nehezen válik 
meg, és semmi csontanyag nem tétetik le, — Ezen környülmény 
által azon vélemény, hogy a'csonthártyának hijánya a' nemegyesülésnek 
volna oka, tulajdon méltóságra kap. — A' töredékeknek az izmok 
munkásságainak engedni való nagyobb képességökön kíviil a' kévéssé 
állományos térdkalácsnak és könyökcsúcsnak csekély érülésbeli lapjo-
k a t , és a' megválasztott czombfej érszegénységét tekintetbe vévén, 
könnyen megérthetjük , hogy a' közállomány csontosodásának e' he-
lyeken nagy bajokkal kelljen küzdenie. — De azon vélemény, hogy 
csontos egyesülés soha sem történjék , alaptalan. 

M E D I N G , az i d . h . 4 0 5 . i . 

5 3 4 . I 

Ha a' törvégek csak részenkint érülnek, akkor azok 
csak ennek helyein egyesülnek, és az efféle csak részint 
történő öszveforrás a' kéregnek névezetes bujálkodása ál-
tal környeltetik; mi akkor is történik, midőn a' törvégek 
szálkások. A' csontkéreg bujálkodása tehát egyszersmind 
az igen lenge kötözésnek következése is lehet, melly által 
a' törvégek nem tartatnak szorosan kölcsönös helyezetben. 

5 3 5 . S . 

A' csonttörések gyógybánása általában k ö v e t k e z e i 
dőkben áll. 

1.) A törés beigazításában (vissza- v.|helyretételében) 
ha t. i. a' -törvégek egymásról lecsusszantqjc. 

2.) A törvégeknek ülendő kötözés által végbevi-
endo egymásnak viszonyosán megfelelő helyezetöknek 
m egtartásában. 

3.) A később következő tünemények elmeüözésében, 
félremozditásában. 

5Z6. S. 
Minekelőtte a' beigázitáshoz fognánk, szükség a' 

tagot vigyázva levetkőztetni, valamint a' szerencsétlennek 
talán szükséges átszállításakor arra kell különösen vigyáz-
nunk, hogy a' törvégek egymástul jobban ne távozzanak, 
és a' lágy részeket ne sértsék. 

A' törésnek beigazitása, vissza -— vagy helyretétele 
(repositio) abbau á l l , hogy kinyújt ás (nyújtás, extensio), 
és ellennyujtás (contraextensio) által az izmok öszvehu-
zodása ellen munkálódjunk, és aztán közvetetlen nyomás 
által a' két törvégeket viszonyos érintetbe hozzuk, beigci-
zítsuk. (conformatio). 
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A' kinyujtás és ellennyujtds segédek által vitetik 
végbe, a' mennyiben ezek a' tört cont izülésein fölött és 
alatt a' tagot megmarkolván, azt ellenkező irányban húz-
zák, még pedig először az alsó csontdarab, és csak aztán 
magának a' tagnak irányában. A' kinyujtás illendő fok-
ban megtörténvén, az az ha a' törvégek egymástul vala-
mennyire eltávoztattak, a' sebész a' két törvégeket két 
kezével megfogván, azokat illendő helyezetökbe, és köl-
csönös érintetekbe hozni, minden egyenetlenségekét ki-
egyengetni iparkodik. 

537. S. 

A' tagnak megtartása ezen helyezetben a' kötözés ál-
tal men végbe, mellynek föltétele alatt a' tagot illendő 
kinyujtás és ellennyujtásban kell mindég még tartani. — 
A' kötözésnek illendőleg kell az egész tagot környelni, a' 
csontvégek elhibbanását egyenlő nyomás által lehetetlenné 
tenni, és a' tag mozgását akadályozni. Ezen kivánatoknak 
megfelel: 1.) az egész tagnak egyes kötő pólyákkal, vagy 
a' fölső végtagokon közönségesen körpólyával eszközlött 
bepólyázása, a' tag törött részére a' pólyázás előtt nyo-
madékot tévén. Ezen kötözési holmik mi előtt fölalkal-
maztatnának, valamelly oszlató nedvvel, p. o. ólomviz-
zel áztatnak meg, arra különösen vigyázván, hogy igen tá-
gon, vagy igen szorosan ne alkalmaztassanak. 2.) A' zsin-
delek alkalmazása. Ezek vagy engedékenyek, é3 mago-
kat a' tag idomához hagyják tökéletesen illeszteni, mint 
a' nemezpapirból, bőrbiil, hajlékony fábul, fa, vagy hal-
héj pálczákbul készült zsindelek, mellyek vászonba van-
nak bevarrva; vagy pedig engedékenytelenek, mellyek ke-
mény fábul, plébül készíttetnek, és a' tag idomához van-
nak többé kevesbé szerintezve. A' merő hajlékonytalan 
zsindelek minden nagyobb csonttöréseknél, p. o- az alsó 
végtagokéinál a' legnevezetesebbek. Csak a' gyermekek-
nél, vagy kisebb csontok töréseinél használjuk a' hajlé-
kony zsindeleket, mellyeket vagy pólyával, vagy néhány 
szalagokkal erősítünk meg. Az engedékenytelenek közül 
a' merő fábul valók , mellyek egészen egyenesek, a' leg-
nevezetesebbek. Közikbe és a' tag közé ennek egész bosz-
szában ocsiíval, vag polyvával töltött tüszők tétetnek, 
hogy általok a' nyor ; egyenlőbbé tétessék. Ezen zsin-
deleknek, ha csak leh .c, olly hosszaknak kell lenni, hogy 
a'legközelebbik íziilést meg haladják; az alsó végtago-
kon a' sértett tag két oldalán kendőbe takartatnak, és több 
szalagokkal megerősítetnek. 
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5 3 8 . S . 

haránt töréseknél, és ollyaknál, mellyek nem ígért 
ferdék, ezen kötözés elegendő. De ha a' törés igen ferdö 
irányú , ezen kötés a' törvégek leesusszanását épen meg 
nem gátolja , mivel ezek egymást kölcsönösen nem á-4 

pol ják, a' honnan az izmok öszvehuzódása által minden-
kor félremozditathatnak. Ezeket állíthatjuk főkép az alsó 
végtagok csonttöréseiről, hol azért is hogy az izmok ösz-
vehuzódásának ellen munkálódjunk , a' tagnak állandó ki-
nyujtására, mi különös készületek által írtén végbe, leszen 
szükség. Felednünk azonban e' mellett nem kel l , hogy 
ezen kinyújtó erőnek ollyannak kell lenni, melly men-
nyire csak lehet, az egész tagra hassort, a' legközelebbik 
ízülés fölébe és alá alkalmaztassák, és akaratunk szerint 
öregbíteIhessék, vagy kisebbítethessék, mert másként a' 
nyomás által gyuladás, fölturlás, és fene támadhatnak, 

5 3 9 . Í 

A' kinyujtás és ellennyujtáá közben (536. az Of^ 
vöslás alatt a' tag irányának, és helyezetének ollyannak 
kell lenni, mellyben az izmok leginkább elpetyhüdve van--
nak. — Azért is a' konczok közepén történt töréseknél az 
egyenes feszített helyezetet, de az íziiléshöz közel esők" 
nél a' félig meghajtottat tanácsos választani, mert mivel 
a' hajtó izmok a' csontokhoz az ízülés fölött és alatt ra-
gadnak, ezek csakugyan mindenkor is a' hajtásnak irányá-
ban húzódnak, e' szerint a két törvégek legjobban köze-
lítethetnek egymáshoz, ha a' tag félig meghajtott helye-
zetbe tétetik. Ezen rendszabásoktólZ^nelly kivételeknek 
legyen helye, azt a' csonttörésekről különösen szólván, 
fogjuk látni. Csak hol a' törés az íziilésekbe ha t , és íz-
meredéstül lehetne tartani, szükség a' tagot orvoslás köz-
ben akként helyeztetni, hogy a' beköszönteni akaró ízmer-
vedésnél a' tagnak használása legkevesbé hátráltassák; azért 
is az alsó végtagok töréseinél a' kifeszített, a' fölsőknél ar 

félig meghajtott helyezet kívántatik, melly utolsó általá-
ban is csakugyan a legczélirányosabb, mivel csak ezen 
helyezetben lehet a' kart alkalmasan helyben tartani. 

5 4 0 . S . 

Ha a' kötözés megtétetett, és a' tag illendő heíye-
zetbe hozatott, akkor arra kell vigyáznunk, hogy amaz ne 
táguljon 's el ne csuszódjék. A' kötözést időnként oszlató 
nedvvel áztatjuk meg;, és ha engedett volna, a' szalago-
kot rászorítgatjuk, Öt vagy hat nap múlva ai kötés meg-
úji tat ik, és aztán annyiszor, valahányszor csak nem eléggé 
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erősen fekszik a' taghoz, midőn mindenikszer szűkség a' 
törvégeket illő helyezetekbe egyengetni, ha talán elcsusz-
szantak volna egymásrul. A' közönséges gyógybánás csak 
az első napokban érdemel valamelly figyelmet, midőn is 
lobüzőleg bánunk a' beteggel. A' közönséges esetekben 
a' helyreigazítás megtétele után semmi különös tünemé-
nyek nem tapasztaltatnak. A' kötést csak altkor vethetjük 
el egészen, ha a' csontok egyesülése már eléggé erős, mert 
máskép a' tag az izmok munkássága által elgörbtűl. Az 
idő tehát, mellyben a' kötésnek fön kell maradnia, a ' tö-
rés tulaj donságátul, a' csont nagyságátul, a'tagot környelő 
izmok erősségétül, és a' tag foglalatosságátul függ. Az alsó 
végtagok töréseinél a? kötés mindenkor több ideig marad 
fön , mint a' fölsőkénél; a' ferde töréseknél többig mint 
a' harántoknál. Ha az illendő idő alatt nem akarna elég 
merő csontkéreg képződni, akkor azon okokat, mellyek 
a? kéreg keményedését hátráltatják ( 5 3 3 . k e l l e n e elmoz-
dítani. A' közönséges betegségek illendő gyógybánást k í -
vánnak , a' törvégeket egymással a' legszorosabb érintet-
ben és nyugalmasan kell tartani, a' kötésen a' törésnek 
helyénél tágítani, és erősítő közéletet szükség rendelni. 
Ollykor több hónapokig tar t , míg a' csontkéreg illendöleg 
megkeményedik. 

541. S. 

Mennél korábban és ügyesebben történik a' törés hely-
retétele, annál kevesbé jelennek meg aztán a' beteges tü-
nemények. De ha , minekelőtte a' beigazitás megtörtén-
hetett volna, a' tört helyen már nagyobb gyuladás és da-
ganat szármoztak, akkor vérbocsátások, fördők és oszlató 
borongatások által készítjük a' beteget a' beigazitásra e lő , 
a' beigazitáskor aztán olly helyezetet iparkodván a' tag-
nak adni, hogy minden izmok illendölegelgindárodjanak, 
helyretétel közben ha lehet, azon is törekedünk, hogy a' 
kinyujtás és ellennyujtás a' legközelebbik íziilés fölött 
történjék, hogy ekként a' törés fölött járó izmok a' segé-
dek kezei által ne nyomassanak, ne izgattassonak. Ezen 
környülmények közt soha sem lehet a' beigazitástsokáig 
halasztani, mert a' gyuladás enyhítésének főszere a' tö-
rés beigazításában áí l , mellynek végei a' lágy részeket 
mind inkább izgatják. 

542. S. 

A' millyen csekély figyelmet érdemelnek a' beteges 
tünemények átalánosan az egyszerű töréseknél, az öszve-
szotteknél azok épen olly nagy értekűek lehelnek. 
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Ha a' csonttöréssel a' lágy részek erős zuzódása, Vagy 
épen megválása jár, akkor a' gyuladás mindenkor nagyra 
nő, és szoros lobellenes bánást, érvágásokat, nadályokat, 
és hideg borongatásokat s. a. t. valamint ha nagy fájdal-
mak , 's más idegtünemények lennének jelen, a' mákony-
nak ugyanakkori használását kívánják. Az igen nagy da-
ganat és feszülésnél lágyító borongatások szükségesek. 

A' csonttöréssel járó seb vagy a' külső erőszaknak, 
"vagy a' lágy részeken átható csontdaraboknak szüleménye. 
Az első esetben a' beigazítás nincs valami különös nehez-
séggel öszvekötve, mellyet tellyesítvén, a' seb aztán, ha 
bár tulajdonsága keves reménységet nyújt is a' hirtelen 
egyesülésre, ragtapasszal tartatik öszve. A' második eset-
ben a' beigazítás nehezsége a' seb, és a' lágy részeket meg-
ható csontdarab nagyságátul, valamint ennek irányátul függ. 
A' csontdarab a' seb által szorosan környeltetvén, ezt tá-
gítani szükség ; a' kinyujtásnak mindenkor a' lágy részek-
be ható csontvég iránya szerint kell történni, még pedig 
azon fokig, hogy a' törvégek egymás fölött ne feküdjÖnek, 
midőn aztán a' tagnak előbbi egyenességét kell vissza ad-
ni. Ezen módon nem lévén a' beigazítás lehetséges, a' ki-
álló csontdarabot lefűrészelni leszen szükség. Az egészen 
szabad szálkák vétessenek ki a' sebből; a' még öszve füg-
gők nyomassanak helyeilibe, és kiirtásokhoz csak akkor 
kell fogni, ha gyulasztó ideges tüneményeket, vagy tá -
lyogokat okoznának. A' seb genyedésbe menvén által , ha 
a ' genyedés csekély, csak ennek közönséges gyógybánása 
kívántatik, melly nagyobb lévén, a' genynek szabad ki -
folyásárul kell gondoskodnunk, vagy a' sebnek elegendő 
tágítása, vagy bemetszések^általrr-és-aHsgnak illendő he-
lyezete által a' genynek akármelly Öszvegyülését, vagy sü-
lyedését akadályoznunk szükség. A' genyedés alatt csont-
szálkák mállván le , ezek csak kímélve vétessenek k i ; á l -
talában annyiszor kell a' kötést újí tani , a' mennyiszer azt 
a' genynek mennyisége szükségessé teszi. 

Nagyobb edények sérelmei tár sebekben nem igen 
fontosait, mivel az edények vagy azonnal, vagy a' seb-
előrebocsátott tágítása után leköttethetnek. A'mélységben 
fekvő edények rendszerint a' csont végei által sértetnek 
meg, és a' vér a' tagnak sejtes hézagaiban gyülekezik 
meg. Itten a' sértett edény, vagy, ha ez nem lehet, az ütér-
nek törzsöke a' sértett hely fölött, miután illendő bemet-
szések által letakarítatott, köttessék le. 

A' fene vagy a' nehez gyuladás után, vagy a' beteg 
gyönge alkotmánya miatt , vagy a' részek erősebb roncso-
lódása és megszakadozása, vagy a' beigazításra fordított 
nagyobb erőszak, vagy a' szoros kötözés által okoztatha-

1 9 + 
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tik. Azért is majd a' szoros lobellenes gyógybánás mellett 
minden inger és nyomást elmellőzni, majd kivül és belől 
erősítő szereket nyiij tani szükség. — A' mákony gyakorta 
hasznos szolgálatot teszen. 

L a r r e y 1 ) a' szöveményes csonttörések orvoslására azt ja-
vasolja, hogy az első kötözés egész a' bevégződött gyógyulásig fön-
maradjon. Minekutana t. i. a' seb , ha állapotja úgy kívánja tágí-
tatott , a' kiöntődött vér a' mennyire lehet , kinyomatott, a' talán 
sértett edény leköttetett, és a' beigazítás illendőleg megtörtént 
volna : a' sebnek szélei egymáshoz közzelítetnek, és egy ablakos vá-
szondarak által storaksz írral kenetnek be , és valamelly enyves 's 
zsongos (tonisch) gyógyszerbe, p. o. pete fehérrel öszvevert borba, 
vagy káforeczetbe mártott finom tépettcl , és nyomadékokkal erő-
sítetnek meg. Ezen nyomadékoknak az egész tagot olly pontosan 
kell környelni, hogy köztök még a' legcsekélyebb hézag se marad-
jon, és általok minden részről egyenlő nyomás eszközöltessék. Ezek, 
L a r r e y úgy áll ítja, a' közönséges zsindeleket igen jól kipótolják. 
Minekutána a' nyomadékok elegendő számmal rakattak föl , aztán 
a' S c u 11 é t pólyájának eleibe teendő 18. fejű pólya tétetik föl. A' 
kötözés az orvoslásnak egész tideje alatt egy vagy kétszer szoríta-
tik meg, az átszivárgó sebválasztmány pedig szivaccsal töröltetik le. 
— Ezen mébánásnak azon haszna lehet ugyan , hogy a' közönséges 
helybentartó kötözésnek szapora és mindenkor ártalmas mozgásait, 
mellyek az annyiszor szükséges újítás alatt történnek, szükségte-
lenné teszi; de ugyan ezen hasznot az állandó kinyujtásnak későb-
ben előadandó készülete által is elérjük, mellynél még azon bajok 
is elmaradnak, mellyek a' másként visszatartandó sebválasztmányok 
és lemálló csontszálkák által , főkép az esztendőnek forró részében 
szármozhatnak. Ezen műbánás, t. i. a' sebkötözetnek fönhagyása, mon-
datik a' spanyor katona orvosoknál is divatban lenni , sőtt a' lőse-
beknél s. tb. sérelmeknél is alkalmaztatik. 2 ) — Hasonló ehhöz a' 
gipsszel való bekötés ; itten a' tag gipsszel húzatik be , melly is a' 
tagon megkeményedvén, zsindel, és minden más kötözés helyett 
szolgál. — A' gipszen vagy azonnal, vagy később fúrt likakon a' 
sebnek későbbi ápolása is megengedtetik. 3.) 

1.) Memoire sur une nouvelle maniére de réduire on de traiter les 
fractures des membres compliquées de plaies; in Journal comple-
mentaire du Dictíonnaire des Sciences médicales. Janvier, 1825. 
1. 193. 

F. H. LARREY , Traitement des fractures de membres par I'appareil 
inamovible. Paris, 1832. 4-

Lásd még L. KOCH , über Behandlung mit Wunden complicirter 
K n o c h e n b r ü c h e : i m J o u r n a l v o n GRAEFE , u . W A L T B E R , B. X I I I . 
564. 1. 

BALLING , über complícirte fracturen : ugyanott. B. XIV. St. I. 
2.) RÖCHE et SANSON , Elémens de Pathologie roéJico — chirurgi-

cale. 2. Edit. Vol. III. 1. 422. 
W.ESTON , Tableau historique politique et moderne de l'Empire 

ottoman. Trad. par LEFEBRE. 2. Edit. Tom I. 1. 269. Paris, an IX. 
MELIER , im Journal généraI de Médecine. Decemb. 1828. I. 341. 
3.) I. A. MUTTRAY, Diss. de cruribua fractia, gypso liquefacto cu-

randis. Berol. 1831. 8. 
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A. L. RICHTER, Abhandlungen aus dem Gebiete der prakt. Medicin 
und Chirurgie. Berlin. 1832. 1. I. 

543. S-
A'csonttöréseknél a' csonkítás szükséges lehet: 1.) ay 

sértésnek súlyossága által; ha t. i. a' csont több darabok-
ba töredezett, ha az izmok, inak, szálagok, és nagyobb 
edények sértve, a' csontok ízvégei szétszálkádzva, az iz-
szálagok megtépve vannak annyira, hogy a' fene elkerül-
hetetlen. 2.) a' fene által. 3.) a' bö genyedés által, melly 
a' beteg életereit csak hamar tönkre tenné. 

544. S. 

A' csonttörések, főkép a' szoveményes csonttörések 
orsoslásánál az alsó végtagokon a' hintagépelyt sokan ja-
vasolják , mellyben a' tört tag egészen szabadon nyugszik, 
és a' javallott szerek a' sértett részre teendő alkalmazása, 
meg a' tagnak mozgásai lehetségesek. Bár milly alkalma-
sak is ezen gépelyek a' betegnek, mégis csak a ' haránt 
töréseknél alkalmoztathatnak, t. i. ott, hol az izmok ösz-
vehuzódása ellen nem kell olly hatalmasan munkálód-
nunk. Hanem az állandó kinyujtással öszvekötött hinta 
nagy haszonnal jár. 

545. S. 
A' csonttörések gyógyulása után a' legközelebbiit 

ízülésekben rendszerint bizonyos merevedés marad vissza, 
melly szállékony bekenések, fördők használata, és a' tag 
mozgásai által lassanként elmúlik. 

Ezen mervedés megelőzésére az izűlésnek kora moz-
gatásai ajánltattak; de hol az ízülésben gyulasztó állapot 
van jelen, ott az efféle mozgások, az ízmervedésnek vesze-
delmét csak öregbíthetik. 

546. S. 

A' legkorábbi időktül óta ajánlott ismétmegtörését 
a'rosszúl gyógyult csonttöréseknek az újabb időkben mint 
durva és czéliránytalan mübánást átalánosan megvetették. 
— O e s t e r l e n ennek ellenére mégis igen kedvező 
tapasztalásokat közöl, melly ékből az tetszik ki , hogy 
hol az efféle rosszul hegedt csonttöréseknél a' tagnak 
nagyobb meggörbedése és rövidülése által szembetűnő 
idomtalanság, a' tagnak egészen meggátolt, vagy igen 
bajos használása, állán, dó fájdalmak s' a. t. okoztat n a k ; 
de a' mellyek már a ' kinyujtas és kötőlékek által 



294" II. OSZTÁLY. CSONTTÖRÉSEK. 

többé, jóvá nem tétethetnek, és egyszersmind ha a' beteg 
nem igen öreg, nem gyönge, kiszáradásban, köszvény-
ben s, a. t. nem szenved, a' csontnak a' kéregnél tett 
ismét törese által meggyógyitathatnak. — Ezen törés 
a' kérgen meddig legyen lehetséges, nem lehet meg-
határozni, mert az a' szenvedőnek állapotjátul, a' tört 
csont tulajdonságátul, a' törésnek helyétül, a' csontkéreg-
nek minémiiségétülésnagyságátul függ. O e s t e r l e n nek 
tapasztalásai azt bizonyítják, hogy a' nagy kéreggel 
hegedt czombcsonton, és az alszáron ezen műtétei még a' 
17-ik hétben is jó fogonattal tétetett meg; egyebként az ő 
tapasztalásai az embereken csak a' 16-ik hétig mennek. 
Az ifiú egymikben, meg a' nem igen erős csontokban, 
mint az alkaron, még esztendő miilva is végbe lehetne 
vinni a' kéregnek ismét törését, ha egyebként a' kéreg 
nem épen nagyon vastag. 

547. S. 

A' kéreg még heveny és nem nagy terjedetű lévén, 
a' törést illendöleg nagy ki -— és ellennyujtás, és a' ké-
regre kézzel tett nyomás által eszközölhetjük. De ha a' 
kéreg erős, akkor az isméttörés gépely által vitetik leg-
alkalmasabban végbe. B o s c h ezen czélra egy a ' könyv-
nyomó sajtóhoz hasonlító csargépelyt talált föl , melly-
nek rendői közé tétetik a' tag, és a' nyomás egy labdával 
(pelotte) fölkészített csarral haj tátik végre. — 0 ( s t é r -
i é n ezen erőmüvet olly kép változtatta meg, hogy a' 
csavarral fölkészített része a' gépelynek mind két végénél 
fogva magához a' taghoz erősítetik. (Dysmorphosteopalin 
clastes) — W a s s e r f u h r 2) az egyenes szegletben ösz-
veforradt czombkonczon a' lágy részeket megválasztván, 
és a' csontkérget befűrészelvén, ezt bizonyos irányban 
nyomván a' bőrrel fedett fa kúposzlopra, törte ketté a' 
csontkérget. Az isméttörés megtörténvén, az egyebb gyógy-
bánás a' közönséges rendszabások szerint men végbe. 

1) Ueber das künstliche Wiederabbrechen fehlerhaft geheilter Kno-
chen der Extremitäten im Callus zum Behuf einer besseren , ge-
raden Heilung. Tübingen, 1827. Mit 1 lithogr. Zeichn. 8. 

2) In RUST'S Magazin. B. XXVII. 306. 1. 

Említést érdemelnek még itten a' kéregnek czélba vett meg-
lágyítása tapaszok, pépegyvelegek, kenőcsök s. a. t. által , a' gör-
bedések orvoslása ellen ajánlott nyújtó — és nyomó gépelyekkel tett 
gyógybánásj —úgy a' vékonyra vakarás, és vékonyra reszelés által 
való is; — a' kéregnek meg választása az általa keresztül húzott geny-
szalag által , annak megválasztása fürész, véső és pöröllyel 3 ) — 
B r i c s k e s ) azt állítja, hogy a' Károlyfíiredi víz élése által egy 
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heveny de már eléggé erős kérget úgy annyira fölolvasztott, hogy 
a' tört helyen ismét mozgást lehetett tapasztalni. 

4.) R E I N H O L D in H U F E L A N D ' S Journal. 1 8 2 6 . St. 5 . 

2 ) R I E C K E b e i O E S T E R L E N . 1 3 8 . 1 . 

3.) HÜFELAND'S Journal. 1816. October. 

M Á S O D I K S Z A K A S Z . 

A C S O N T T Ö R É S E K K Ü L Ö N Ö S E N . 

I . 

E z o r r c s o n t o k t ö r é s e . 

5 4 8 . S . 

Az orr csont ok törése (fracturae ossium nasi) az orr-
nak kidudorodása és az orrot fedő keves lágy részek miatt 
igen gyakoriak, és mindenkor közvetetlen az orr'ra ható 
erőszaknak következései, a' honnét velők mindenkor zú-
zódás és seb kötetik öszve. -— A' törés egyszerű, függőle-
ges, vagy haránt lehet ; ezen esetekben a' törvégeknek el-
csusszanása csak ritkán van jelen, és a' kórhatárzat bajos 
vagy lehetetlen, ha már nagyohb^daganat^állott b e ; vagy 
pedig többszörösen törhetnek meg az orrcsontok, az egyes 
darabok befelé nyomatnak, midőn aztán a' szembetűnő 
elfajult idombul a' kórhatárzat könnyű. Az orrcsontok 
törései nagy vérzéssel, az agynyomás vagy rázódásnak 
kórjeleivel járhatnak; melly utolsó tünemények nem az 
orrsövény és rostalemeznek agybanyomásoktul, hanem az 
erőszaknak agyra lett terjedésétül szármoznak. Ha az el-
csusszant csontok illendő helyez eteikbe nem tétetnek vis-
sza, akkor mindég szembetűnő arczidomtalanság marad 
hátra. A' szöveményes orrtörésnél a' csontoknak genye-
dése és folernyedése következik könnyen. Az agyszenv-
nek tüneményei által efféle sérelem könnyen halálossá 
válhatik. 

5 4 9 . S . 

Az orrcsontok egyszerű törésénél azoknak elcsussza-
nása nélkül a' gyógybánás a' részek gyuladása és dagana-
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tának elmellőzése vagy orvoslása végett egyedül a' lobel-
lenes szereknek köz és helybeli alkalmozasában áll. De 
ha a ' tört szélek be vannak nyomva, akkor azokat vászon-
ba takart és az orrba hozott némberi hudcsappal, vagy 
magfogóval mint egy emelővel fölemelni szükség, a' köz-
ben , míg bal kezünk mutatóját a' lenyomott csontdarab 
külső darabjára tévén, általa azt akadályozzuk meg, hogy 
a' csont igen kifelé ne emeltessék. A' fölemelt csontda-
rabok újólag egymásrul lecsusszanni nem igen hajlandók, 
azért többnyire fölösleges és ártalmas azokat helyezeteik-
ben az orrlikba dugott téphenger, vagy érméczes csővek 
által megtartani iparkodni, mert ezen eszközök csak a' 
gyuladást öregbítik} mellyeket egyedül akkor kellene al-
kalmazni , midőn a' törvégek egy másról újólag lehibban-
nának. Oszlató borongatások által a' gyuladást töreke-
dünk szélleszteni, vigyázván mégis, ne hogy azok az orr 
hátát nyomj ák. 

Ezekből kitetszik, hogy minden pólyázás haszontalan és ártal-
mas. De hogy init használhasson a' nemezpapirbul készitett orr-
h á z , — Futteral — Papiermachd — (Dzondi Lehrbuch. 578. 1.) meg 
nem foghatni. 

550. g. 

Ha már nagyobb gyuladás és daganat állott be, ak-
kor ezen állapotokat először is czélszeres gyúgybánással 
iparkodunk enyhíteni, még minekelőtte aJ helyre igazítás-
hoz fognánk. Ezt mégis sokára nem kell halasztani ; mert 
máskép lehetetlen, és egy gyógyíthatatlan arczrútság ma-
rad vissza. A' vérzés az orrtöi'ésnél olly nevezetes lehet , 
hogy az a' B e l l o q csőjének segedelmével alkalmozott 
tépdugasz betolását is szükségessé teheti. Az agybánta-
lomnak tüneményei jelenvén meg, a' gyógybánást hozzád 
jok mérjük, 

II. 

A j á r o m c s o n t t ö r é s e . 

5 5 1 . S . 

A' járomcsontok törése r i tka, és altkor is többnyire 
a' lágy részek roncsolódásaival és sérelmeivel jár. A' já-
romív idománál fogva legkönnyebben eltörhetik, ha t. i. 
valamelly erőszak közvétetlenül éri, és egyszersmind ki is 
szálkásodhatik, vagy törszélei befelé nyomathatnak. Mi-
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vei az erőszaknak, melly ezen törést okozza, mindenkor 
igen nagynak kell lenni, azért is annak foganata az agy-
ra is elterjeszkedhetik; a' lágyrészek megszaggatásai által 
erős gyuladás és ideges tünemények oldoztathatnak. 

552. S. 

A' korhatárzat ezen törésnél mindenkor igen kön-
nyű , ha t. i. a' lágy részek daganata még igen nagyra 
nem nőtt. A' törvégek nem lévén lecswsszanva, egyebet 
nem tehetünk, mint illendő gyógy bánás által a' gyuladást 
orvosoljuk; a' beteg allkapcsát ne mozgassa, azért is azt 
kantárpólyával is megfeszítjük; és ne beszéljen, csak fo-
lyó táplálmányokkal éljen. Ha a' törvégek be vannak 
nyomva, azokat a'szájba hozott ujunkkal iparkodunk hely-
re nyomni. Csak azon esetben, midőn a' tördarabok a' 
halánték izomba nyomattak, és midőn a' rágás és nye-
lés gátolva vannak, következőleg midőn a' szájon által 
nem eszközölhetjük a' visszatételt, volna talán az jelent-
ve , hogy a' köztakarók egész a' csontig bemetszessenek, 
és a' csontdarabok emelő segedelmével tétessenek helyre. 

5 5 3 . S . 

A' medernyujtvány lévén eltörve, midőn csak ugyan 
a' fogak is lógni kezdenek, vagy épen kihullnak, elő" 
szöris a' lógó és kihullott fogakat meg az elvált csont-
darabokat nyomjuk helyre, midőn ezek gyakorta ismét 
oda forradnak, aztán pedig az állkapcsot feszítjük oda 
kantárpólyával, végre a' töréssel járó lágy részek zúzódá-
sát a' mondott mód szerint orvösófjuk. 

G r ä f e a' fölső állcsont törésénél mellynél mind a 'két neve-r 
zett állcsontok minden öszvefüggéseiktöl megváltak még pedig ak-
ként , hogy azokat az egész sor foggal ide 's tova lehetett taszítani, 
a' csontok helyben tartására tulajdon erőmüvet használt 

REICH , Dissert. de maxillae inferioris fractura. Berol. 1822. 

Journal von GRAEFE und v. WALTHER. Bd. IV. 592, Bd. V , 353- L 
Taf. III. Fig. 18. 

III. 

Az á l l k a p o c s t ö r é s e . 

5 5 4 . S . 

Az állkapocs törése részint erőssége, részint nagyobb 
mozgékonysága miatt ritka.—- A' törés vagy a' csont közepe és 
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a' rágizom beiktatása közt (a' csont közepén szerfölött r i t-
ka a' törés) történik; vagy pedig a' rágizom beiktatása , 
és a' bengenyujtvány között esik meg, (az állkapocs szegle-
tének törése (vagy végre maga a' benge- és bütyöknyujt-
vány vannak eltörve. A' törésnek iránya vagy haránt, 
vagy függőleges, vagy többé kevesbé ferde. Az állkapocs 
egyszerre több helyeken megtörethetik, vele többnyire 
a' lá^y részek zuzódása és sebzése, az állkapocs csatorná-
ban járó idegek és edények megszakadása kötetik öszve, 
mi által ideges tünemények , az arczizmok rángásféle 
mozgásai, nagy fájdalom, siketség, vagy erős vérzés ho-
zatnak elő. — A' törvégek többnyire egymásról lecsusszan-
tak 5 a' csontnak azon része t. i. mellyen a' porczízülés 
(symphisis) van, az állkapocs lerántó izmainak munkás-
sága által lefelé rántatik, a' másik darab pedig az áll-
kapcsot fölrántó izmok által fölfelé huzatik, a' mi annál 
inkább megtörténik, mennél messzebb esik a' törés a' porcz-
ízüléstől; sőtt ha a'törés ferde irányú, a' mellső csontvég 
egyszersmind hát felé is rántatik. A' kettős törésnél a' kö-
zép darab mindenkor szembetiinőleg alá felé csusszan. 
Az állkapocs szegleténél történő törésnél a' törvégek egy-
másról csak keveset vagy épen nem hibbannak le, a' b ü -
työknyuj tvány nyakáénál pedig ez a' külső röpizom által 
előre rántatik, az egyebb állkapocs pedig természetes 
irányában megmarad. 

ROUYER, Journal général de Medecine. Avril, 1818. 

5 5 5 . S . 

Ezen törésnek hórhatárzata részint az előre járt 
erőszakon, részint a' nagy fájdalmon, az állkapocs alap-
jának és a' fogsornak egyenetlenségén, és azon ropogáson 
alapodik, mellyet hallhatni, ha a' törvégek föl és alá 
felé mozgatatnak, a 'mi az elcsusszanás nélkül való törés-
nél ennek egyetlen egy tündéje. A' kettős törésnél az el-
csusszanás többnyire szembetűnő.— Az állkapocs nyakának 
törésénél a' bütyök előre csusszan, az állkapocs szeg-
letén túl pedig üresség tapasztaltatik, egyszersmind a' bü-
työk nem mozog, az állkapocs mozgásai alatt pedig fá j -
dalommal járó ropogás hallatszik. 

5 5 6 . S -

Ezen törésnek helyreigazítása könnyű, de a' kettős 
és ferde töréseknél a' törvégeket illendő helyezeteik-
ben megtartani nehéz; gyakorta rútság, és a' fogaknak 
természetes helyzetükből való kimozdítások marad vissza. 
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A' helyreigazítás akként történik: hogy egyik kezünk 
mutatójával a 'hengenyujtványt tartóztatjuk vissza, másik 
kezünk mutatóját pedig az állkapocs belső oldalára tes-
szük, ezt előre, a' ferde töréseknél pedig egy kévéssé föl 
felé huzzuk. Az illendően megtörtént helyreigazításrul a' 
fogak természetes állása, és az állkapocs alsó szélének 
egyenessége által győződünk meg; hol a' törvégek elcsus-
szanása igen csekély, a' helyreigazítás eszközlésére az áll-
kapcsot a' fölsőhöz nyommi elegendő. 

557. S. 

A' törvégek helyezetökbe való megtartására az állka-
pocs alá egy hosszamnak közepét alkalmazzuk, végeit pe-
dig a' fejtető felé vezetjük, hol is azokot öszveakasztjuk; 
az állkapocsnak mellső lapján hasonló hosszam vezettetik 
a' nyakszirt felé, hol ez hasonlókép meg erősítetik. Ezen 
nyomadékokra aztán az egyszerű kantárpólya alkalmoz-
tatik. A' ferde töréseknél ezeken kívül az állkapocs ei-
nem csuszant, és a' fölső állcsont fogai közé különböző 
vastagságú behornyolt darab parafát teszünk, és pólya 
segedelmével azon törekszünk, hogy az alá felé csusszant 
torvéget föl felé emeljük. A'kettős törésnél a'kettős kan-
tárpólyát, vagy S c h r e g n e k az állkapocs számára készí-
tett pólyáját tesszük föl. Az állkapocs alsó oldalára tett 
hágcsós nyomadék, és nemezpapirbul készített boltos zsín-
del ezen kötözéseket erősítik. 

558 .^ . 

Az állkapocs nyakának töréséhél a ' törvégek az által 
közelítetnek egymáshoz, hogy az alsó vagy akként nyo-
matik előre, hogy a' hátsó zápfogak közé para fadarab té-
tetik ; vagy pedig hogy az állkapocs szegletein túl hág-' 
csós nyomadékok alkalmaztatnak, és a' kantárpólya kör-
fordulatai pedig fölöttök tekertetnek körül. 

559. 5. 

A' kötözés, ha csak előbb lógni nem kezd, a 10, 
vagy 12-ik napra újítatik meg, aztán pedig a 25-ik (mi-
dőn az egyesülés rendszerint már meg történt) és a 40-ik 
napon. Az orvoslás alatt se ne beszéljen a' beteg, se ne 
rágjon, őtet híg eledelekkel tápláljuk, éjjel a' sértett ol-
dalán ne feküdjék; még a' megtörtént gyógyulás után is 
kerülje a' beteg jó ideig a'merő táplálmányoknak rágását.. 

Az állkapocs szöveményes törései a'köz rendszabások 
szerint orvosoltassanak. 
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5 6 0 . S . 

Az állkapocs töréseinek orvoslására R u t e n i c k , 
K l u g e l ) , és B u s c h 2) különös készületeket ajánlottak. 
1) B R A N C O , dissert. de fractura mandibulae. Berol. 1823. 

2) London niedical and physical Journal. November 1822. — Jour-
nal von G R A E F E und W A L T H E R , Bd. Y . 3 4 6 . 1. Tafel. III. 

W a l i n e r (Magazin der ausländ. Literatur von Julius u. Ger-
son Mai. u. Juni. 1826. 519. 1.) az állkapocs törésénél a' közönsé-
ges kötözés helyett a' mellső fogak körül ezüstsodronyt alkalmazott, 
melly, a' nélkül hogy a' betegnek nagyon terhére esnék, három 
hétig öszve fonva maradna egész addig, míg a' megvált részek jól 
öszve nem forradnának. 

IV. 

A' g e r i n c z e k t ö r é s e i . 

S . T H . S O E S T M E R R I N G , Bemerkungen über Verrenkung und Bruch des 
Rückgraths. Berlin 1793. 8. 

C. W E N Z E L , von den Krankheiten am Rückgrathe. Mit 8 Kupfer-
tafeln. Bamberg, 1824. Folio. 335. 1. 

- 561. S. 
A' törés az orjahon, a' haránt és ferde nyujtványo-

hon, vagy magokon a' csigolyáié testein eshetik meg. 
Az orjak vagyis tövisnyujtványok legjobban ki vannak 
téve a' törésnek, a' mi megtörténhetik a' nélkül is , 
hogy a' gerinczagy megsértetnék. Ezen törésre az orjak 
változott irányábul, mozgásokbul, és az e 'közben hal-
lott ropogásokbul ösmerünk. De arra soha sem hozha-
tunk következést, hogy a' gerincztestre nem hatott - e 
a' törés. 

562. S. 
A' gerinczek testének törése, melly ezen csontok 

helyezete, rövidsége, vastagsága, és az egész gerinczosz-
lop mozgékonysága miatt igen ritka, csak igen nagy erő-
szak által okoztathatik, midőn is a' gerinczagynak vagy 
idegeinek sérelmével jár, melly sérelemhöz vagy a' csont-
darab benyomása, rázódása, vagy a' történt érömleny 
miatt gyuladás kapcsolódik. Azért is a' sérelem után 
vagy azonnal, vagy későbben mind azon részeknek szél-
sujtott elesése szármozik, mellyek a' sérelem helyén alól 
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esnek, t. i. ha a' törés a' gerinczoszlop alsó részén tör-
tént , az alsó végtagoknak , a' vizelló' hólyagnak, és 
végbélnek szélütése; ha pedig az fölehb esett, az altest-
nek fölpöffedése, és elnehezedett lehelés következnek 
be. A' betegnek állandó hanyattfekte miat t , " mellyben 
nekie a' szélütött alsó végtagok miatt maradnia kell, a' 
keresztcsonton gyuladás és fene szármozik; a' szélütés több-
nyire tovább terjed, és a' beteg több vagy kevesebb 
időre a' sérelem után 4. 6. hét múlva az életerőnek ki -
mer üléséb ül hal el, ollykor mégis tovább is élhet. — 
Ha a' csigolyahibbanással járó törés a' harmadik nyak-
gerincz fölött történik, akkor a' halál hirtelen beköszönt. 
— A' rekeszideg eredete alatt történő törések a' karok' 
és az alantabb fekvő részek' szélütését okozzák, melly 
szélütés mégis csak ritkán tökéletes; ollykor egyik kar 
többet szenved mint a' másik, ha , t. i. a' törés ferde ; 
a' lehelés igen elnehezedik. A' halál közönségesen 3ik 
vagy 7ik napra történik. '") Gyuladás állván be , fél-
rebeszéd, nyugtalanság, monymervedés szármoznak, a' 
beteg föl ül, fölkelni törekszik, és a' halál rendszerint 
5ik napra érkezik meg 2"). A' gyuladás alattomos lévén, 
kimenetelei által későbben kiizzadással, vagy a' gerincz-
agy romlásával okozhat halált. 
1) A. COOPER, on Dislocations. 551. 1. 

2) CH. BELL , Observations on Injuries of the Spiné and of the 
Thigh. Bone. Lond. 1824. 4. 7. 1. 

A' csigolyák testeine__ wtdrzat min-
denkor kétes, mert állapotjokat mély helyeztetésök mi-
att pontosan kipuhatolni nem lehet , és mivel az emlí-
tett tünemények, szélütés 'stb. a' nagy erőszak után min-
den törés nélkül magokban is szármozhatnak. 

Ha egy vagy több orjak törtek, vagy csusszantak 
e l , akkor azokat ujakkal tehetjük helyre, melléjök két 
oldalt nyomadékot teszünk, és ezt széles pólyával tar t-
juk helyben. 

A' csigolyák testeinek törésénél a' gyógyítás csak 
a' veszedelmes tünemények elhárítását veheti czélba, mert 
akármint iparkodjunk is a' visszatételen, még midőn a' 
törés olly bizonyos is, a' beigazítás mindenkor igen vesze-
delmes, A' beteg korához és alkotmányához képest köz 
—- és helybeli vérbocsátások tétetnek, oszlató boronga-

5 6 4 . S . 
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tások rakatnak 'stb. csak hogy a' gyuladás enyhüljön. 
A' hudhólyagban meggyülekező vizelletet hudcsappal ü -
rí t jük ki gyakorta, mivel az korán megoszlódván, a' hó-
lyag falaira ártalmosan munkálkodhatnék. A' felpöífedt 
altestet szállékony írókkal kenegetjük, valamint a' szél-
ütött végtagokat is , midőn az emlitettt írokhoz kőrös-
festvényt adunk. A' töréssel a' lágyrészek sérelmei kötet-
vén Öszve, mint p. o. a' lősebeknél 'stb. illendő bemet-
szések által iparkodunk az elvált csontszálkákat elmoz-
dítani. A' beteg jobbulván, a' lábadást erősítő szerek-
kel és fordőkkel mozdítjuk elő. — Ha a' gerinczoszlop 
előrejárt sérelmei után idült gyuladásnak tüneményei 
maradnának vissza , akkor a' gerinczoszlophoz közel 
folyvást elvezető szerek volnának főkép szükségesek. 

565. 5. 

A' gerinczoszlopnak horpadással járó töréseinél, mint 
a' koponyacsontoknak hasonló sérelmeinél , a' sértett 
helynek az orjak mentében tett bemetszése által esz-
lcözlött letakaritása, az izmoknak két oldalra tett meg-
választása után a' csigolya íveknek kis lékkoszorúval, 
vagy a' Hey fűrészével végbeviendő levétele tanácsol-
t a to t t .— Ezen műtéteit G1 i n e , W i e k h a m , A t t e n -
b u r r o w , és T y r r e l l vitték végbe, de kimenetele 
mindenkor szerencsétlen volt. G. Be 11-nek véleményét 
tehát a' tapasztalás még eddig meg nem czáfolta, ki A. 
C o o p e r ellen, a' gerinczoszlop lékelését egészen meg-
veti , és azt olly merész tett gyanánt tekinti , melly a' 
beteg állapotját mindég veszedelmessé teszi. 

A. COOPER, on Dislocations. 559. lap. 

— — Lectures. Yol. II. 11. lap. 

C . BELL , az i d . h . 2 3 . l a p . 

TYRRELL'S zweiter , ebenfalls unglücklich abgelaufener Versuch. 

The. Lancet. Vol. XI. 1827. 685. lap. 

HAMMICK'S praktical Remarks on'Amputation, Fractures etc. London. 
1830. 192. lap. 
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y. 
A' m e d e n c z e c s o n t o k t ö r é s e . 

C. C. CREVE , Dissert. de fracturis ossiura pelvis. Mogunt. 1792. 4. 
— — Yon den Krankheiten des weiblichen Beckens. Berlin 

1 7 9 5 . 4. 

5 6 6 . G . 

A' medenczecsontok törése, a' csontok nagy erős-
sége , mély helyezete , és vastag borítéka miatt igen r i t -
ka ; miért is mindenkor nagy erőszak kívántatik tÖré-
sökre; mellyel a' lágy részek sérelmei, vagy azon t ü -
nemények kötetnek öszve, mint a' csigolyák töréseinél 
a' gerinczagy sérelme által. A' törés vagy a' kereszt-
vagy a' farcsík, vagy a' csíp - vagy a' fan - vagy az 
ülcsonton történhetik. 

5 6 7 . S . 

A' keresztcsont törése a' csont fölső részén a tör-
végek elcsusszanásával nem szokott járni , a' honnét a' 
kórhatárzat többnyire bajos. A' törés a' keresztcsont alsó 
részén történvén, az alsó tördarab befelé nyomódik, mi -
dőn is azt a' végbélbe dugott olajos ujjal iparkodunk 
helyére visszatolni, és aztán egy vastag oszlató szereltbe 
mártott nyomadékot teszünk a' keresztcsontra, ezt pedig 
egy az egész medenczét környelQ pólyával szorítjuk oda. 
Az egyebb gyógybánás ugyan az min t a ' c s igo lyák töré-
sénél , mellynek a' medencze életműveinek gyuladását, 
és a' gerinczagy, vagy kereszlideg szélütésének tünemé-
nyeit kell szemmel tartani. 

5 6 8 . S . 

A' farcsikcsont nagyobb mozgékonysága, és mélyebb 
fekvése miatt csak ritkán törik, mi is főkép az öre-
gebbeknél történik, kiknél a' farcsikcsont egyes darab-
jainak öszvefoglalása már megcsontosodott. A' törésnek 
oka rendszerint segreesés, melly után a' farcsík tájban 
olly állandó fájdalom támad, melly menés közben öreg-
bedik; a' törvégek szabad mozgékonyságát tisztán kive-
hetni. Az alsó tördarab igen be lévén ütve, a' viszaté-
telen ismét a' végbélbe tolt ujjal iparkodunk, melly 
megtörténvén, a' törés helyére áztatott nyomadékot t e -
szünk, 's ezt T-pólyával tartjuk oda. A' közgyógybá-
nás a' melléktünemények tulajdonságaihoz szabatik. 
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5 6 9 . 5 . 

A' cslpcsontol a' törésnek jobban ki vannak téve 
mint az egyebb medenczecsontok. A' törésnek iránva 
különbözik, ollykor csak az egyik, máskor mind a' kettő 
megtörik, vagy a' fan - és ülcsont is részesül a' törés-
bül. Ezen töréseket csak egy nagyobb erőszak, p. o. 
nevezetes magosságrul való esés, terhes szekernek át-
mente 'stb, képes okozni, m e l l e k azért is mindenkor 
a' lágy részek nevezetes roncsolódásával, szakadozásával, 
vagy a' gerinczagy avagy keresztidegek mozzanásbeli t ü -
neménye ilikel járnak. 

570. S. 

A' csíp - fan - és ülcsontok töréseinek lcörlicitärzci 
ta nem ritkán igen bajos, mivel gyakorta el nem csus-
szannak egymásrul a' csontvégek. A' testnek és az alsó 
végtagoknak legkisebb mozgása is a' törésnek helyén nagy 
fájdalmakat okoz, ollykor a' csíp- és a' más csontokra 
tett nyomásra, vagy a czomb mozgásai alatt' a' törvé-
gek mozgékonyságát és ropogását vehetjük észre. Ha a' 
csípcsontnak törései az ízvápán hatnak keresztül, és a' 
törvégek egymásrul elcsusszannak, akkor a' czomb meg-
rövidedhetik, a' láb és térd befelé fordulhat, és ezen 
eset a' czombfej kificzamodásával cseréltethetik föl. Ha 
a' csípcsont elvált a' keresztcsonttul, és a' fan - meg ü l -
csontok eltörtek, a' láb hasonlólag megrövidül, de egye-
nes irányát megtartja. Ezen eseteknek a' ficzamodástul 
való megkülönböztetésére szolgál a' ropogás, melly a' 
czomb mozgásai alatt könnyben érszrevétethetik, és a' 
czombnak szabadabb mozgékonysága. A' törvégeknek le-
csusszanása lévén jelen, kidudorodásokat és mélységeket 
tapasztalunk, és az által is megösmerhetni a' medencze-
csontok törését, ha a' hüvely vagy végbél által vizsgál-
juk meg a' medenczeüreget. A' törvégek csusszanás köz-
ben befelé tolódván, főkép ha azok egyszersmind szál-
kások, a' medenczeüreg belrészei megsértethetnek, és 
hugyömlenyek 'stb. szármozhatnak. 

571. S. 
Ha a' medenczecsontok törései a' törvégek elhibba-

násai nélkül járnak, akkor semmit sem tehetünk, mint 
hogy a' beteget illendőleg fektet jük, még pedig úgy , 
hogy azon izmok, mellyek a' medenczéhöz fogódzkodnak, 
elpetyhíidjönek; az egész medenczére elégge széles pó-
lyát jó szorosan tekergetünk, és a' betegnek nagy nyu-
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galmat parancsolunk. A' gerinczagy gyuladásának vagy 
sérelmének melléktüneményei ugyanazon gyógybánást k í -
vánják, mint a' germczcsontok töréseinél. -— A' tört me-
deuczecsontok egymásrul le lévén csusszanva , azokot 
helyre tenni iparkodunk, mi a' fan - és ülcsontoknál a 
hüvely vagy végbélbe tolt ujjal történhetik meg. Ha csont-
szálkák által megsértetett a' hudhólyag, és hugyos éröm-
leny támad, akkor ennek tovább terjedését bemetszetek-
kel , és a' hudcsapnak alkalmazása által akadályoz-
zuk meg. 

VI. 

A' m e l l c s o n t törése . 

5 7 2 . S . 

A' mellcsont törése (fractura sterni) ezen csontnak 
énneczes öszveköttetése miatt a' bordákkal, és szivacsos 
tulajdonságánál fogva is ritka. Ezen törés vagy valamelly 
súlyos erőszaknak, vagy a' test erőszakos hátfelé való 
szegésének következése ; iránya többnyire haránt, töb-
bé kevesbé ferde, vagy pedig különböző helyeken van 
betörve a' csont. A' törvégek a' törést okozó erőszak ál-
tal befelé horpadhatnak, vagy pedig az alsó törvég, melly 
a' mellkasnak mozgásai alatt^agosabbra emelkedik mint 
a' fölső, ez fölibe emelődhetik. A^csontdaraboknak ezen 
elcsusszanása , valamint maga az erőszak-áltál is a' mell-
iireg életmüvei külónbözőleg sértethetnek meg, és tü -
dőlob , a' mellhártyának gyuladása, vérpökés, vértorló-
dás a' gátorban, és későbben a' mellcsonlban vagy alatta 
genyedések szármozhatnak. 

CHAUSSIER , Revue raédicale-jában. Novemb. 1827. 

5 7 3 . %. 

Ezen törésnél a' hórhatárzcit soha sem bajos, mert 
a' mellcsont igen fölületesen fekszik. Ha a' tördarabok 
elcsusszanása van jelen, akkor ezt vizsgálás által kön-
nyen kitudhatjuk; a' csusszanás nélkül járó töréseknél 
lehelés közben a' mellcsontnak szokatlan mozgékonysá-
gát, és olly ropogást tapasztalunk, mellyet maga a ' b e -
teg is észrevesz; egyszersmind ez a' szegycsontban állan-
dó fájdalmat tapasztal, melly a' lehelés alatt öregbedik j 

GHELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 2 0 
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ezek mellett súlyos szivszorulás, köhögés, vérpökés, 
szívdebegés 'stb. vannak jelen. 

5 7 4 . S . 

Ha a' törvégek egymásrul nem csusszantak el, a' tor-
helyre oszlató nedvbe mártott nyomadékot teszünk, az 
eléggé megszorított mellszoritóval pedig a' mellkas moz-
gásait iparkodunk korlátolni. A' beteg egy kévéssé emel-
kedett mellel nyugalomban maradjon. A' törvégek egy-
másrul lecsusszanván, a' beigazításon, mihelyt csak le-
hetséges, iparkodnunk kell , akként hogy a' beteg háta alá 
párnát alkalmózván, ötét, a' hogy csak lehet hátfelé gör-
bítjük. A' beigazitás ekként nem sülvén e l , ha a' tü-
nemények igen nehezek, akkor a' törésnek helyét leta-
karítjuk , és a' beigazitáson az emlesz segedelmével ipar-
kodunk : a' mi ha még sem volna elég, akkor a' lencse-
késsel eszközlölt egyik torvégnek levétele, vagy a' mell-
csontnak megfúrása után, ismét ugyancsak az emlesszel 
visszük a' helyretételt véghöz. A' véghözvitt helyreiga-
zilás után, ha az egyik tőrvég talán hajlanék a' hibbanás-
r a , akkor azt hágcsós nyomadékkal és a' mellszoritó-
val tartóztatjuk helyben. Ha az efféle törés a' nélkül 
gyógyul meg, hogy a' lecsusszanL törvégek előbbeni he-
lyeikre visszatétetnének, akkor a' rosz idomú mellcsont 
által állandó köhögés, szívszorulás, és kellemetlen szív-
debegés okoztatnak. A' közgyógybánást a' töréssel járó 
mellékiiineményekhöz, és a' mellbeli életmüvek gyulasz-
ló szeuvéhöz szerintezzük. A' vérnek és genynek ószve-
gyülekezete a' mellcsont mögött , ennek lékesszel való 
megfúrását tehetik szükségessé. 

VII. 

A' b o r d á k t ö r é s e i . 

5 7 5 . S . 

A' bordái; törése (fractura costarum) az alsó valódi 
bordákon legkönnyebben megesik, mivel az álbordák 
mozgékonyságoknál fogva az erőszaknak könnyen enged-
nek, a' fölső valódiak pedig a' kulcscsont által védel-
meztetnek. A' bordák átalánosan legnagyobb domború-
ságoknál szoktak leginkább megtörni. A' törésnek oka 
vagy olly erőszak, melly a' bordákat melltől hát felé, 
vagy pedig közepöknél befelé nyomják öszve. Az első 
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esetben a' törvégek k i , a' másikban pedig befelé csus-
szannak, és ezen esetben általok a' mellhártya és a' tü -
dők sérelme, gyuladása, érömleny a' melliiregbe, és lég-
daganat okőztatnak. A' törfölületek többnyire ferdék, é3 
többé kevesbé rendetlenek. 

5 7 6 . 

A' kórhatárzat ezen törésnél ollykor igen nehez, 
mivel a' törvégek vagy csak egyedül b e , vagy csak kife-
lé csusszanhatnak (sőtt ollykor természetes helyezetökbe 
ismét viszatérhetnek) és ezen csusszanás főkép a' kövér 
egymikben pontosan, leginkább ha már daganat is szár-
mazott, meg nem ösmertethetik. — A' beteg többé vagy 
kevesbé nagy fájdalmat érez, melly lehelés alatt öreg-
bedik, sőtt ha a' torhelyre tesszük kezünket, és a' beteg 
köhögni parancsoltatik, ropogást is hallhatni; a' bordát 
hosszában Lapogatván, itt ott mégis nyomván, egyenet-
lenséget vehetni észre. A' sérelem helyén támadt légda-
ganat kétes tündeje a' bordatörésnek. 

5 7 7 . S . 

A' bordatörésnek gyógybánása csak abban ál l , hogy 
egy széles eléggé megfeszített pólyának segedelmével a' 
bordák mozgásait akadályozzuk. A' törvégek befelé csus-
szanván , vagy legalább hajlandók lévén arra, a' tört 
borda mellső és hátsó végére nyomadékok tétetnek, mel-
lyek mellpólyával tar ta lnak^ón. A' beteg orvoslását 
egyebként a' gyulasztó szenvhöz szabjuk, melly vagy maga 
az erőszak, vagy a' törvégek által okoztatott — A' beteg 
a' legnagyobb nyugalomban maradjon, ismételve eret vág-
junk raj ta, 'stb. A' betegnek sok fájdalmat okozó, és 
a.' törvégek lecsusszanását eszközlő hurutolás illendő görcs-
űzőkkel öszvekötött gyógybánást, u. m. fejetet salétrom-
mal , mákonnyal, 's beléndvonattal kíván. — A' mellü-
regben érömleny vagy légdaganat szármozván, a' mell-
sebeknél előadott mód szerint bánunk a' dologgal. 

5 7 8 . S . 

A' bordákat a' mellcsonttal egyesítő porczok a' nél-
kül hogy megcsontosodva volnának is eltörhetnek. A' 
Íiorcz törése a' mellcsonthoz közel lévén, a' belső darab 
tifelé tolódik, és a' külsőn keresztül esik. Ellenkező-
kép történik a' dolog akkor, ha a' törés a' meilcsonl-
túl távol esik, mi a' szegy három szegletű izmának u j -
képű odaforradásátul szármozik. A' kórhatárzat a' tör-
végek elcsusszanása miatt könnyű. A' beigazítás nem ne-

20 + 
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hez, es legjobban eszközöltetik, ha a'törvégeket épen be-
le helésnek pillanatakor törekedünk helyre nyomni; a' mi 
meglévén jó széles mellpólyát eléggé szorosan alkalma-
zunk a ' törés táján a' derékra, melly ugyan átalánosan 
nem képes a' törvégek lecsusszauását akadályozni, he-
ly ezetökben azokat mégis megerősíti; következőleg azon 
fájdalmakot enyhíti, mellyek a' törvégek mozgékony-
ságaiul függnek, 's ezen uton egy esűlésöket is elősegíti; 
melly mindenkoregy a'törvégeket többé kevesbé környe-
lő csont gyűrő által eszközöltetik. 

VIII. 

A' l a p c s o n t t ö r é s e . 

579. S-

Megkülönböztethetni a ' lapcsonton a' vallcsács (váll-
tető) a' nyak, a hullorrnyujtvany, a' test, és az alsó 
szegletnek törését. Ezen törések mindenkor súlyos erő-
szaknak következései, mellyek a' lapcsontot érik ; honnét 
is aá együttjáró roncsolódásnak tüneményei magánál a' 
törésnél is veszedelmesebbek. 

5 8 0 . g. 
A' vdlUetö leggyakrabban törik, főképen pedig alap-

jánál haránt irányban, Az alsó tördarab a' kar nehez-
sége által lefelé huzatik , a' lapcsont alá és egy kévés-
sé befelé indul, a' törésnek helyén mélységet érezhetni, 
mel ly , a' kart a' deréktul valamennyire elmozdítván, és 
ön hossztengelyéhöz párhuzamosan fölemelvén , eltűnik ; 
ezen helyezetben a' karnak mozgásai közben ropogás 
hallik. A' történetnek pillanatakor a' beteg karjának 
leesését érzi, és csak keves erővel birja azt fölemelni.— 
A' törvégek helyretétele, és helybentartása végett, a' kar 
és törzsök közé kupos párnát helyezünk, ennek vastagabb 
alapja a' könyökhöz esvén, a ' kart fölfelé nyomjuk, 
és azt ezen helyezetben pólyával erősítjük meg, mel-
lyet GA körfordulatokban a' beteg oldalnak mind a' 
két válla és könyöke körül tekergetünk. Az alkart nyak-
ba akasztott kendővel ápoljuk. Ha ezen kötést a' be-
teg , p. o. a' tele csecsü némber nem szenvedheti, ak-
kor a beteg ágyban maradván, karját derekátul egye-
nes szegletben távoztatjuk el. 
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5 8 1 . S . 

A' lapcsont nyakának törése igen ritka, és csak igen 
nagy erőszaknak következése, miért is vele mindenkor 
nagy roncsolódás köttetik öszve. Az alsó tör vég olly szem-
betitnőleg lehuzatik, hogy a' váll ekként afféle tekinte-
tetet nyer , mint a' vállficzamodásnál. A' törés kórha-
tárzata azon könnyűségen alapodik, liogy a' kar igen kön-
nyen föltolathatik, melly ha magára hagyatik, ismét le-
süllyed; de egyebként a' ropogást is hallani. A' kötö-
zés "itten ollyan, mint a' vállcsúcs törésénél, csak hogy 
a' párna elmarad. 

582. S. 

Ha a' hollorrnyujtvány tört e l , a' mi csak ritkán 
történik, úgy a' tördarab lefelé huzatik. Ezen lecsussza-
nás akként emelődnék fö l , ha a' kar a' mell felé hajtat-
nék, melly helyezetben ay kart meg is kellene erősíteni. 
A' roncsolódás tüneményeinek ezen törésnél mindenkor 
súlyosaknak kell lenni. 

5 8 3 . S . 

A' lapcsont testének törései függőleges vagy haránt 
irányúak. A' függőleges törések, mellyek a' lapcsont tö-
vissén mennek keresztül, a' töryégek elcsusszanásával r i t-
kán járnak, melly ha van is , aZ csak igen csekély. A' 
kar mozgásai alatt kezünket a' lapcsontra tévén, ropogást 
érzünk. A' törés helyére oszlató szerbe^mártott nyoma-
dékot teszünk, a' kart pedig az (580. S-) említett pó-
lyával tartjuk a' derékhoz. A' lapcsont haránt törései a" 
lapcsonttövis fölött ritkán, alatta pedig gyakrabban tá-
madnak az alsó szeglethöz közel, melly esetben az alsó 
tördarab előre, vagy elő és fölfelé rántódik. A' lapcsont 
alsó szegleténél történt törésénél a' kart legjobb a' de-
rékhoz közelítve tartani; a' gyógyulás ugyan minden-
kor valamelly idomfajulással men végbe, melly mégis 
a' kar mozgásait épen nem hátráltatja. Ha a' törés a' lap-
csont szegletétül távolabb történik, a' törvégeket lehet 
ugyan viszontag egymáshoz közelíteni az által, hogy a' 
kar a' mell felé előre hajtatik, és ezen helyezetben ügy 
feszítetik meg, hogy a' kéz az egésséges vállra jőjön; 
de ezen helyezetet ritkán tűrheti el a' beteg, azért is 
a' karnak a' derékhoz való közelitésével és odatartásával 
meg kell elégednünk-
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5 8 4 . S . 

Ha a'töréssel egyszersmind a' lapcsontnak zuzódásai is 
járnak, úgy a' gyógybánásnak ollyannak kell lenni, millyent 
a' szöveményes törésekről átalánosan föladtunk. Főkép 
arra kell vigyáznunk, hogv eléggé mély bemetszések 
által a' csonts'zálkákat illendöleg kitakarítsuk, a' génynek 
pedig szabad folyást engedjünk, mert ez másként a' lap-
csont alatt meggyülekszik, midőn is maga a' lapcsont-
nak meglékelése is szükséges lehet. 

IX. 

A' v á l l p e r e c z t ö r é s e . 
BRASDOR , in Mémoires de 1' Académie de Chirurgie. Vol. V. 

EVERS , Bemerkungen über den Nutzen der BRASDOR'schen Binde 
zum Slüsselbeinbruche; in RICHTER'S chirurgischer Bibliothek. Bd. 
V. 141. lap. 

H. J. BRÜNNINGHAUSEN , über den Bruch des Schlüsselbeines. Würz-
burg. 1791 , mit einem Kupfer; gr. 8. 

DESAULT, Abhandlung über den Bruch des Schlüsselbeines; in des-
sen chirurgischem Nachlasse. Bd. I. Thl. I. 85. 1. köv. 

WARBENBURG'S Z u s a t z . 1 2 2 . 1. 

VERMANDOIS , Remarques sur le traitement de la fracture de la 
clavicule; im Journal géne'ral de Médecine. T. X X I . 1804. 

BOYER, Abhandlung über die chirurgischen Krankheiten u. s. w. 
Bd. III. 154. 1. 

PH. WII.HELM, über den Bruch des Schlüsselbeines und über die 
verschiedenen Methoden denselben zu heilen. Mit lithographischen 
Zeichnungen. Würzburg, 1822. 8. 

RIBES , in Mémoires de la société médicale dT Emulation. Paris r  
1826. Vol. IX. IV. 

5 8 5 . 5 . 

A' vdllkules (kulcs, vállperecz) törése (fractura cla-
viculae) vagy ezen csontsak mellcsonthoz eső vége és 
hollorrnyujtvánnyal való öszveköt.tetése közt, vagy pedig 
ez és ugyan ezen csont vállvége közt esik meg. A' tő-
résnek első faja a' legszaporább , és többnyire olly erő-
szaknak foganata, melly a' kar kifeszítésekor a' vállat, 
a' könyökét, vagy a' tenyeret éri. A' második faj pe-
dig leginkább a' vállpereczre történő közvetetlen erőszak 
által okoztatik, midőn is a' törés mindenkor a' lágy ré-
szek zuzódásával jár. 
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586: 
A' vállperecznek mellcsonthoz eső vége és a' hol-

lorrnvujtvánnyal való öszveköttetése közt történő törés-
nél a' kórhatárzat mindig igen könnyű. A' beteg a' tö-
résnek helyén fájdalmat érez, a' kar mozgásai terhesen 
esnek, de nem igen fájdalmasak , a' beteg kezével ön 
fejéhöz nem nyúlhat, a' váll alább süllyed, és befelé 
indúl , a' kar szinte befelé fordul , a' beteg könyökét más 
kezével ápolja; a' törvégek lecsusszanását világosan érez-
n i , a belső t. i. kidudorodik, és fölfelé igyekszik, a1 

külső a' belső alá csusszan, és lefelé áll. A' vállat ter-
mészetes magosságára könnyen fölemelhetni, hol aztán 
a' törvégek elcsusszanása megszűnik, de azonnal ismét 
visszatér, ha a' váll magára hagyatik. Ollykor a' ropo-
gást is világosan észrevehetni. 

A' haránt törésnél , mellyet a' gyermekeknél gyakorta tapasz-
taltam , a'törvégek nem csusszannak el. — Csak azon ritka esetben, 
hol a' ferde törés hátul és alolrul, előre és fölfelé terjed, talál-
tatik a' hátsó tördarabnak törött vége a' mellső törvég fölött , és 
egész alsó lapjánál fogva, a' mellső tördarab fölső színén fekszik. 

BRÜNNINGHAUSEN az i d . h . 8 0 . 1. 

5 8 7 . 5 . 

A' vállperecz törése általában nem épen Veszedel-
mes, és veszedelmes tünemények csak akkor támadnak, 
ha a' töréssel a' lágy részekriek, vagy a'csont alatt fek-
vő edények és idegeknek zuzódása és sérelme jár. — A' 
törés beigazítása könnyű, de csak a' legritkább esetben 
történik meg a' gyógyulás minden idömfajúlás nélkül, 
melly ha nem épen föltűnő, a' kar mozgásait épen nem 
gátolja. 

5 8 8 . 

A' vállperecz törését akarván helyreigazítani, a' föl-
kar fölső végét belső oldalánál fogva kapjuk meg, és 
aztat ki - és egy kévéssé liát felé nyomjuk; a' közben 
másik kezünkkel a' könyökét befelé és valamennyire 
előre tartván. — Azon kötések, mellyek a' törvégeket il-
lendő helyezeteikben tartják ezek: a' H e i s t e r kereszt-
je , a' B r a s d o r 's E v e r s kötőléke, a' B r ü n n i n g -
h a u s e n , W i l h e l m és E b e r l " ) szíja, a' D e s a u 11 
és B o y e ' r meg B r e f e l d 2 ') kötözése. — A ' nyugal-
mas és az egésséges oldal felé hajló ágybani helyezet 
is ajánltatott, melly alatt a' beteg oldal párna által ápol-
tat ik, a' könyök pedig, mennyire csak lehet , hátfelé 
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a' testhöz kénytetik; vagy pedig az alkar és könyök viz-
irányos állapotban öv segedelmével, a' kar pedig pó-
lyával szoritatik a' testhöz 3 ') vagy végre a' könyökeit 
a' hát mögött köttetnek öszve. 
1) Kritische Bemerkungen über (He, gegenwärtig noch üblichen Me-

thoden den Schliisselbeinbruch zu he i len , nebst Angabe eines 
verbesserten Verbandes ; a BDST Magazin-jában B. XXVI. 462. 1. 

2) Neue nnd sichere Methode den Bruch des Schlüsselbeines zu 
heilen ; a RUST Magazin-jában B. XXVII . 555. 1. 

3) J. FLA.JA.NI, Beobachtungen über die Pulsadergeschwulst der un-
teren Gliedmassen , die Brüche des Schlüsselbeines u. s, w. Aus 
dem Italienischen von Dr. K. G. KÜHN. Nürnberg, 1799. 8. 

4) LARREY, im Dictionaire abrégé des sciences medicales. Vol. 
IV. 1 8 2 1 . 8 6 5 . 1. 

CRUVEILHIER' bekötése (Médecine pratique eclairée par i'Anatomfe 
et la Physiologie pathologiques. Cah. I. Paris- 1821.) csak a' 
Desaulténak módositása ; hasonlólag a' LASERRE'bekötése is. (Dis-
sert. sur la lithotomie etc. Paris, 1814. — FRORIEPS chirurg. Ku-
piert. Taf. CCXXVII.). 

E a r 1 e (praktische Beobachtungen in der Chirurgie. Aus dem 
Engl. Weimar 1824. Tafel 2.) a' vállperecz törésére olly karakaszs-
tót ajánl , melly a' fölső végtagot a' legbizonyosabban megfeszíti ; 
és melly a' vállcsúcs és a' lapcsont nyakának törésénél is alkal-
maztathatik. A m e s b u r y az E a r l e készületét megváltoztatta. 
(Syllabus of Sur?ical Lectures on the nature and treatement of fra-
ctnies etc. Lond. 1827. 66. 1. 

R i e h e r a n d (Histoire des progres recens de la Chirurgie: 
Paris 1825 I.) a' kart hasonlókép egyszerű övbe akasztja akként , 
hogy a' könyök ápoltassék, a' kar pedig a' derékhoz tartassék ; 
a' hónalyba egyszerű nyomadék tétet ik, azért hogy az izzadságot 
fölszíja, 's ekként a' kipállások megakadályoztassanak. 

5 8 9 . S . 

Azon kötéseket, mellyek a' vállat visszahozva tart-
ják ( H e i s t e r , B r a s d o r , E v e r s B r ü n n i n g h a u -
s e n , W i l h e l m és másoktul) azon ellenvetés éri, 
hogy a' beigazítást nem illendőleg ápolják, a' hónaly-
han fölpállást, a5 karnak fóldagadását, és gyakorta eltür-
hetetlen fájdalmat okoznak. — A' tartós fekvés az ágy-
ban némelty betegeknek kiállhatatlan. -— A' D e s a u l t , 
és B o y e r kötései azért is ezen törésekre a' legczélirá-
nyosabbaknak tartatnak. — Ezeknek elsőbbikénél alap-
jánál egy negyedfél hüvelyknyi vastag, és öt , hat hü -
velyknyi hosszú , egészen vékonyan végződő párna alap-
jával fölfelé tétetik a' kar és mell közé, és körpólyá-
val tartatik oda. Ekkor a 'könyök előre, f ö l - és be-
felé nógattatik, és ezen helyezetben egy második kör-
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pólyával erősítetik meg. A' tört vállpereczhöz két ol-' 
dalt nedves nyomadékok tétetnek, a' törésre pedig ne-
mezpapirbul készitett zsindel alkalmaztatik, melly pó-
lyával akként feszítetik oda, hogy ez az egésséges hó-
nalyra tétetik, a' mel l , a' beteg váll fölött a' karnak 
hátsó oldalán a' könyökhöz, innét pedig ismét az ép 
hónalyhoz a' hát a' beteg váll és a' kar mellső lapja fö-
lött a' könyök alatt el , a' hát fölött az ép hónalyhoz. 
vezettetik, melly körfordulatok ha ismételtettek, a' de-
rékon néhányszor körültekervén végződik a' pólyázás. 
Az alkart karakasztóval ápoljuk. — A' B o y e r kötésé 
ugyan azt tellyesíti, a' mit a' D e s a u l t - e , de egysze-
rűsége és könnyebb föltétele miatt ezénél többet é r , 
mert a' mellet sem szorítja ixgy öszve. A' párná t. i. 
két szalaggal tartatik, mellyek az ép vállra kötetnek, 
a' kar pedig derékövvel tartatik az illandő helyezetben. 
— De ezen kötözések is igen hiányosak; mert ha olly 
szorosan alkalmaztatnak, hogy általok a' törvégek pon-
tosan Öszvetartatnak, akkor a' mellkasnak erős öszveszo-
rítása miatt el nem viseltethetnek; a' tele csecsű ném-
bereknél pedig, épen nem alkalmaztathatnak, ezen kí-
vül könnyen megtágulván, többször kell megújitatniok y 
és rendszerint a? megtörtént gyógyulás után az egész 
tagnak nagyobb mervedsége marad vissza hoszabb időre. 
Ezeken kivül, azt meggondolván, hogy a' vállperecz tö-
résének szoros egyesülése kevesebbé függ a' kötéstül, mint 
a' törés helyezetétül és irányátul, (azért is ezen köté-
seknek még legszorosabb föltételénél is marad valamelly 
idomfajúlás vissza); hogy végre a' gyermekeknél a' bor-
dáit engedékenysége miatt ezen koteáeknek semmi bi-
zonyos odafeszitést nem lehet adni; úgy a' karnak kar-
akasztó vagy karszekrény által való ápolását, mellyek 
segedelmével a kar egyszersmind a' derékhoz is odatarta-
tilt, mint legegyszerűbb és legczélirányosabb műbánást 
kell tekintenünk, annál is inkább, hogy vele semmi ba-
jok nem járnak, a' gyógyulás pedig mint akármelly 
más kötésnél jól végbe mehet. -— Ismételt tapasztalásaim 
után egyebként minden említett kötözések közül a' 
B r e f e l d é t mind egyszerűségére, mind könnyű alkalma-
zására, mind pedig az általa okozott csekély bajokra 
nézve legjobban ajánlhatom. (Ennél a' vállak kitömött 
szijalt segedelmével huzatnak hátulra bizonyos póczolat-
tal ellátott deszkához, melly a' beteg hátához alkal-
maztatik). 
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5 9 0 . S . 

A' kötözés föltétele után az első napokban nyuga-
lomban maradjon a' beteg, későbben föl 's alá járkál-
hat. Azt meg kell mégis jegyezni, hogy olly ülő helye-
zet , mellyben a' beteg csak az ép oldalára támaszkodik, 
a' másik pedig egészen szabad, a' kötés és a' törvégek 
lecsusszanását leginkább hátráltatja, azért is a' betegnek 
aludni is ezen oldalon kell. Ö t , hat hét alatt öszveforrad 
a' törés. A' történetbül beálló tünemények a' közönséges 
rendszabások szerint orvosoltatnak. 

5 9 1 . 

A' vállperecz törésénél a' hollorrnyujtvány és ön 
vdllvége közt talán soha sinc3 csusszanás jelen, miért is 
a' kórhatárzat ollykor igen bajos. — Az orvoslás abban 
ál l , hogy a' kar egy egyenlő párna fölött a' derékhoz 
feszitessék, és a' zúzódás tüneményei elmellőztessenek. 

X . 

A' f u l k a r c s o n t törése . 

5 9 2 . S . 

A' fölkarcsont törése (fractura humeri) ezen csont 
nyakáéra, és testéjére különböztetik. 

5 9 3 . S . 

A' fölkarcsont nyakának törése (fractura colli hu-
meri) az, melly vagy a' fölkar gumóihoz közel, vagy 
ezeken magokon, vagy fölöttök a' tulajdonkép nyaknak 
nevezett részen támad. Az első esetben a' fölső törvég 
a' tövisfölötti és tövisalatti izom által k i - és fölfelé 
kény te t ik , míg a' legszélesebb hátizom r a' nagy melli-
zom, és a' nagy görgeteg izom által az alsó törvég be-
felé rántatik; a' második esetben semmi lecsusszanás nem 
történik, mivel a' torhely az izmoktul egyenlően kör-
nyeltet ik; a 'harmadik esetben pedig befelé csusszanik az 
alsó törvég. 

5 9 4 . S . 

Ezen törésnek korhatárzata ollykor igen nehez r 
főkép ha már daganat jelent meg. A' beteg a' vett erő-
szak pillanatakor nagy fájdalmat érez, és többször ro-
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pogást hall, karját nem mozgathatja. A' vállcsúcs alatt 
mélységet érezni, de a' vállnak e' mellett meg van ter-
mészetes idoma. A' kar minden irány szerint, de csak 
fájdalmak közt, mozgattathatik; egyik kezünket a' vállra 
tévén, a' másikkal a' fölkarnak alsó végét meghúzván, 
és egyszersmind valamennyire forgatván is, gyakorta r o -
pogást, és a' fölkarcsont fejének csekélyebb mozgását t a -
pasztaljuk. Ha az alsó törvég befelé t é r t , akkor a' hó-
nalyban kiállást veszünk észre, de a' melly nem göm-
bölyűs. 

Ezen törés nagyobb részt valamelly olly súlyos erő-
szaknak következése, melly egyenesen a' vállat ér i ; a-
zért is gyakorta nagy zúzódás és gyuladással j á r ; ri tkáb-
ban származik könyökre vagy kézre esésbül akkor, mi-
dőn a' fölkar a' deréktul távol esik; leginkább a' gyer -
mekek és öregeknél tapasztaltatik, az élet derekán ritkáb-
ban történik. 

5 9 5 . S . 

Ezen törésnek visszatétele akként történik, hogy egy 
segéd két kezével a' vállat feszíti meg, és egy másik se-
géd egyik kezével a' kézízülés fölött az alkart fogja meg, 
másik kezével pedig az alkarra nyomást teszen. Ez után 
a' karhajlástul a' válltetőig; — a' külső bütyöktűl azon 
magasságig ; — a' könyökcsúcstol a' hónaly széléig ; — ar 

belső bütyöktűl egész a' hónalyig egy egy, tehát négy kes-
kényzsindelt alkalmazunk, melly eket a' pólyának aláfelé 
haladó kórfordulataival erősítünk meg. A'kar és mell közé 
aztán olly párnát teszünk, mint a' vállperecz - törésnél, 
vastagabb részével fölfelé, mellyen a' kart a mellen 
futó gvalladékos kor fordulatokkal oda erősítjük, és a' pó-
lyának néhány körfordulataival a' könyök alatt e l , az ép 
vállra jövünk, hogy a kart ekként is ápoljuk. Az alkart 
akasztóba tesszük. Ezen kötést sokszor kell megújítani, 
mert igen könnyen elcsusszanik, a mellet igen öszveszorit— 
ja , és a' tele csecsű némbereknél épen nem alkalmoztat-
hatik. Ezen okokbul és azért, hogy ezen kötéssel a' f ö l -
ső törvégre csak alig munkálódhatunk, R i c h e r a n d 
legczélirányosabbnak tartja a' beteg kart a' testhöz tar t-
ván, az alkart olly képen hajtani meg, hogy a' kéz az 
ép vállra essék, a' kart pedig ezen helyezetben körös kör-
fordulatokkal tanácsolja oda erősíteni, mellyeknek legin-
kább a' könyökre kell munkálkodniok. — Ezen helye-
zet által az alsó törvég a' fölsőhöz közelítetik, és a' me l l -
kasnak oldala zsindel helyett szolgál. A' roncsolódás és 
gyuladás tüneményeit ezek mellett illendőleg kell mél-
tánylanunk. 
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Az kl h. lap. 113. 

596. S. 
A' fölkar testének törésénél azt különböztetjük meg', 

ha az a kótaláncscís izom oda forrása fölött, vagy a' föl-
kar közepén vagy alsó részén t ö r t én t—e? Az első eset-
ben a' fölső törvég mindenkor befelé, az alsó kifelé csus-
szan. — A' második esetben a' fölső törvég ki — az alsó 
befelé tér, és ha a' törés ferde, egyszersmind fölfelé is. — 
A' harmadik esetben, ha a' törés ott történt, hol a' föl-
karcsont a' háromfejű karizom, és a' tulajdon karizom 
által környeltetik, a' nélkül, hogy ezen izmok a' törés-
höz forradnának, a' lecsusszanás minden oldal felé tör-
ténhetik ; de a/, ízüléshöz közel való törésnél csalt előre 
és hátra esik meg a' lecsusszanás. — A' kórhatárzat általá-
ban ezen töréseknél könnyű. Csali a' fölkar alsó végén 
történt törésnél lehetséges ennek kicserélése a'könyök ki-
ficzamodásáyal; igaz útra vezetethetik azonban a'sebész 
az által, hogy a 'kar minden féle helyezetben mozgékony, 
hogy kinyujtás által az idomfajúlás elenyészik, de ismét 
visszatéi', mihelyt a' kinyujtás megszűnik. Ezen törés a' 
gyermekeknél sokkal szaporább mint a' megletteknél. 

597. S. 

Általában a'főlkarnak egyszerű törése nem épen ve-
szedelmes betegség, a' csont közepén történt törés után 
mégis természetellenes ízülések sokkal könnyebben ma-
radhatnak vissza, mint akármelly más törésnél; a' fölkar 
alsó részének törése után pedig a' könyökízülésnél íz-
meredés szokott hátra maradni. 

598. S. 
A' beigazítás akként történik, mint a' fölkar nyaká-

nak törésénél (595. Végbevitelére csak csekély nyúj-
tás is mindenkor elegendő. A' mi megesvén minekutána 
az alkar tompa szegletben hajtatván meg, a'fölkarral egye-
temben ázott pólyával bonyolítatik be, mellyel a'törésnek 
helyén egymás fölibe három körfordulat alkalmaz tátik, 
ezután a'fölkarra négy keskeny zsindelt teszünk, mellye-
ket azon pólyának aláfelé futó körfordulataival erősitjük 
meg. Az alkar erre karakasztóval ápoltatik, mellynek fö-
libe még a' kar és mellkas körül körös körfordulatok té-
tétnek, hogy ezek is a' mennyire csak lehet helybe tart-
tsák az előbbieket. Az egyik vagy másik törvégnek ki 
vagy befelé csusszanni bizonyos hajlandósága lévén, a' kar 
és törzsök kózé párnát tehetünk, altként, hogy ennek 



i i . s z a k a s z . c s o n t t ö r é s e k k ü l ö n ö s e n . 317 

vastagabb része föl — vagy lefelé essék. -— A' fölkar alsó 
végén lévő törést hasonlókép igazítjuk be, az alkart haj-
lott helyezetbe tesszük, ezt meg a' fölkart körpólyával 
tekergetjük be , és az egész föl — és alkar mentében a' 
hajtás és feszítés oldalára két nemezpapirbul csinált zsin-
delt teszünk, mellyek közepökön két oldalt bemetszve 
vannak, és mellyek egy másik pólyával erősítetnek meg. 
Az alkar hasonlólag karakasztóba tétetik. — A' kötözés 
mind annyiszor ismételte Lik, valahányszor csak lecsussza-
n ik , a' beteg pedig a' gyulasztó tüneményekhoz szabva 
orvosoltatik. 40. nap alatt megtörténik az öszvehegedés. 

599. S. 

A' fölkar alsó része törésének igen rosz szöveményét 
a' fölkár biitykőinek leválása teszi. Ezek vagy mindket-
ten leváltak, egy egész a' haránt törésig haladó függőle-
ges hasadék által; vagy pedig ferde törés által vált le az 
egyik vagy másik bütyök. Az első esetben a'tagnak idom-
faj ulása szembetűnő , az alkar többnyire borintó helyezet-
ben találtatik, mind a' két bütyök mozgékonyságát, és 
ropogást erezhetni. A' második esetben mozgékonyságot 
és ropogást csak az egyik bütykön lehet tapasztalni. A' 
külső bütyök törésénél a'" ropogás főkép a' kéz és orsó-
csont forgó mozgásakor (rotatio) vétetik észre. Ha a' tör-
darab nagy, úgy az valamennyire hátfelé húzódik, és az 
orsót magával rántja. -— A' belső butyök törésénél a' sing 
támpontját vesztvén hát felé tér ; ha az alkar kinyujtatik, 
a' kéz befelé fordul , a' mi az alkar hajtásakor eltűnik, a' 
ropogást az alkar kinyújtása és hajtása közben lehet ta-
pasztalni. — Ezen esetekben mindenkor nagy daganat jár 
a' töréshöz, melly a' kórhatárzaíot nehezzé teheti. — Ha 
a' törés beigazítatott, és a' bütykök helyeikre visszatétet-
t ek , aztán a' kötés a' már mondott mód szerint téte-
tik meg, a' lecsusszanás pedig a'négy zsindel által akadá-
lyoztatik, mellyeknek a' könyökízülés hajlásához kell 
szabva lenniök. — A' gyuladás mindenkor nagyra nő, és 
a gyógyulás után is bajosan történnek, vagy épen meggá-
toltatnak a' könyökízűlésnek mozgásai. -— A' C o o p e r 
úgy véli; hogy ezen törések csak szálagos közállomány 
által egyesülnek, kivévén azon esetet, hol a' törés még a' 
tokszálagon túl is folytató dili. 

600. 5. 
A' fölkar szoveményes töréseinél a' végbevilt hely-

reigazítás után, a' kart enyhén hajtott helyezetben, pár-
nára fektet jük, a' sebről illendöleg gondoskodván, a' kart 
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a' S c u l t e t pólyájával tekergetjük körül, és a' zsinde-
leket kettős szalagokkal erősítjük meg. Az egy ebb gyógy-
bánást a' köz rendszabások szerint intézzük el. S a n i e r 
a' fölkar szöveményes törései ellen is aJ maga hiulagépe-
lyét ajánlotta. 

XI. 

Az a l k a r c s o n t j a i n a k t ö r é s e . 

601. S. 
A' törés vagy csak az orsócsontot, vagy egyedül a' 

singcsontot, vagy egyszerre mind ci lét csontot, vagy a' 
lönyölcsúcsot éri. 

602. S. 
Mctgáncil az orsónál törése gyakorább mint az orsóé 

magaé, és többnyire akkor szármozik, midőn az ember 
kifeszített alkarral esik kezére, illyénkor az orsó középen 
szokott törni; ollykor ezen törés az orsót közvetetlen érő 
erőszak után is támad. A' kórhatárzat nem nehez, a' tö-
résnek helyét érezhetni, és az alkarral végbevitt hanyin-
tás , és borintás közben ropogást hallani. A' törvégek a' 
sing felé indulnak. Csak midőn a' törés az orsónak alsó 
végéhöz közel történik, csusszanik a' fölső törvég valamen-
nyire vagy a 'kinyújtó vagy a'hajtó oldal felé, de e mel-
lett az ujak szabadon mozoghatnak, és ha a' kéz méghaj-
ta t ik , úgy az orsónak ízvége a' kéztő mozgásait követi; 
mi által ezen törés a' ficzamodástul különböztetik meg. 

6 0 3 . S . 

A' sing törése mindenkor az azonnal reáható erőszak-
nak következése; az alsó törvég befelé tér az orsó felé, a' 
fölső a' csont erősebb ízbeli öszveköttetése miatt el nem 
hibban. A'törés helyén egyenetlenséget, az alsó törvégnek 
mozgékonyságát tapasztalhatni, hanyintás meg borintás 
közben pedig ropogást hallhatni. 

604. S. 
Az allar mindlét csontjánál törése többnyire közé-

{>en történik, ollykor az alsó vég, csak ritkán a' fölső fe~ 
é. Mind a' két csont, gyakorta vagy azon, ollykor kü-

lönböző helyen vannak megtörve. Többnyire ezen törés 
az alkart érő erőszak, csak ritkán a' feszült alkarral tör-
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térit kézre esés által szokott okoztatni. Az alkar szélessé-
gének a' törvégek befelé való hajlása. által okozott k i -
sebbedési idomfajulása, a' természet ellenes mozgékony-
ság a' törés helyén, hol a' csontoknak befelé nyomódását 
is világosan észre vehetni; a' beteg részérül a' kart hanyin-
tás vagy borintásba hozni való lehetetlenség; továb-
bad ha a' sebész maga eszközli ezen mozgásokat, ezek 
alatt észrevehető ropogás, melly mellett még azt is észre-
vehetni, hogy a' fölső törvégek ezen mozgásoknak nem 
engedelmeskednek; teszik azon tüneményeket, mel lyek , 
ezen törésnek megismerését minden kétség kívül helyzik. 
.— Csak a' ltézizüléshöz közel történt törésnél szükség a' 
ficzamodással megtörténhető fölcserélés miatt a' (602. 
föladott tüneményeket tekintetbe venni. Az alkar fölső 
részének törésénél a' törvégeknek csalt nem semmi elcsus-
szanása sem történik. 

605. S-
Az alkar törései általában véve nem veszedelmesek. 

Egyedül attól lehet tartani, hogy ha a' törvégek elhibbant 
állapotjokban egyesülnek, a' gyógyulás után a' hanyintás 
és borintás hátráltatik, vagy egészen meggátoltatik. 

606. 

A' két csontok ugyanaltkori törésének helyreigazí-
tása a' kéznél tett kinyujtás, és a' fplkaron eszközlött el-
lennyujtás állal tellyesítetik, midőn á^ alkarnak félig kell 
meghajtva lennie hanyintás és borintás ko^közephelyezet-
ben. A' sebész ezennel két oldalról az alkaron a' lágy ré-
szeket ujaival a' csontközi hézagba nyomkodja be , hogy 
ekként a' törvégeket illendő helyezetbe hozza. Ezek utáu 
az alkarnak mindkét oldalára két hosszú hágcsós nyoma-
dék tétetik, mellyek az ujak hegyeitől kezdődő ltör-

Pival erősítetnek meg; ezekre két zsindel tétetik, mel-

a' könyöktől kezdve egész a' ltézízőlésen tá l érnek, 
és egy másilt pólyával tartatnak oda. Az alkar most mar 
előre a' mell felé haj tátik, és vagy karakasztóba vagy ltar-
szekrénybe tétetik. A' kötés eleintén ne igen legyen 
szoros, mivel többnyire nagy daganat szármozik, melly 
ha hamarabb nem tágul 10, vagy 12-ted aztán 30. 40-ed 
napra újitassék meg, midőn már az öszveforradás is meg 
történt. 

Az orsónak, vagy singnek magának törése a' beigazí-
tásra a' kéznek a' törés ellenkező irányába tett meghajtá-
sát. kivánja, midőn aztán a' lágy részek akként nyomat-
nak a' csontközi hézagba, es a kötés is akként történik 
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mini fölebb. Az orsó, vagy singnek egyedül való törésé-
nél a' kézízüléshoz közel D u p u y t r e n szerint szüksé-
ges lehet az említett kötözésen kivül a' nem tört csont 
alsó részére egy vastag párnát, és egy vas, alól egy kévés-
sé hajtott, az alkarnál hosszabb zsindelt alkalmazni, és a' 
kezet ehhöz oldalvást pólyával tett körfordulatokkal meg-
húzni. 

Az alkar törése sebbel lévén összeszőve, az alkar 
párnára tétetik, és a' S c u l t e t p ó l y á j á v a l tekerget-
tetik b e ; az orvoslás pedig a' közrendszabások szerint vi-
tetik véghöz. 

6 0 7 . S . 

A' könyölccsúcs (könyökkampó) eltörése többnyire ha-
ránt , csak ritkán szokott többé vagy kevesbé ferde lenni, 
és a' könyökcsúcsot érő közvetetlen erőszakból származik 
akkor, midőn az alkar félig hajtva van, de az izmok igen 
erős öszvehuzódásokbul is támadhat, a' mi igen ritka. A' 
könyökcsxícs fél vagy két hüvelyknyire áll magasabban, 
minekutána kanafos borítékja többé kevesbé megszakadt, 
az alsó és fölső törvég közt hijány éreztetik, melly kar-
hajtáskor nagyobbodik, a' beteg karját ki nem nyújthatja, 
a' könyökcsúcsnak fölső vége oldalvást mozdítathatik, ro-
pogást még sem hallhatni, kivévén ha a 'két törvégek egy-
mástol csak igen keveset esnek távol. Az első napokban 
a könyökízülés nagyra dagad, és nagy terjedésre kék 
fót tapasztaltatik a' kiöntődött vértül (ecchymosis). 

608. S. 
A' törvégek rendszerint rostos közállomány által 

egyesülnek, melly által mégis a' mozgások nem hátrál-
tatnak, ha csak az nem nagyon széleS; ezen módon olly 
törések is öszve forradhatnak, mellyek magokra hagyat-
vák. Ha a' könyökcsúcsnak rostos borítéka megtépetett, 
akkor a' törvégek egymástul messzebb távoznak, és több-
nyire rútul egyesülnek, mi által a' karnak mozgásai igen 
hátráltatnak. Ha a' törés az ízülésnek nagy roncsolódá-
sával, és a' könyökcsúcsnak szálkádzásával köttetik öszve, 
úgy veszedelmes tünemények támadhatnak, és minden-
kor ízmeredés marad vissza. 

6 0 9 . S . 

Bátor ezen törésnél legczélirányosabbnak tessék 
az alkart tökéletes kinyujtásban tartani, és a' fölső tör-
véget, az ekként hozzája közelített alsóval nyomás által 
érintetbe hozni, mint ezt a' B ö t t c h e r , W a r d e n -



II. SZAKASZ. CSONTTÖRÉSEK KÜLÖNÖSEN. 3 2 1 

b u r g , A. C o o p e r és A r a e s b u r ' y kötései tellyesí-
t i k , a' tapasztalás mégis azt bizonyította be, hogy a' kar-
nak ezen helyezete alatt annak erős kinyújtása által a' 
törvégeknek sete és idomtalan egyesülése történik igen 
könnyen, és hogy a' karnak ezen igen kifeszített helye-
zete a' betegnek szerfölött terhére essék. — Czélszeresebb 
tehát a' mértékletesen hajtott helyezet (mint midőn a' kar 
magátul csendesen aláfiigg, vagy is 160o képel) melly a' 
törvégek legszorosabb egyesítését is megengedi, és a' be-
tegnek legkevesebb bajára van; mint ezt D u v e r n e y , és 
S c h e l d o n , leginkább pedig D c s a u l t , F e i l e r , és 
E a r l e tanították. -— A' kart gyöngén meghajtván, a' 
kéz és az alkar fölhágó gyalladékos körfordulatokkal egész 
a' könyökig tekergettetik be. Mostan a' pólyát tartásul se-
géd kezébe adván,1 a' fölső törvéget az alsó felé nyomjuk, 
arra különösen vigyázván, hogy a' bőr a' torhely fölött 
ránczba ne szedődjék, és a' fölső tördarabra egy eléggé 
vastag nyomadékot teszünk, mellynek végei a' karhajlásban 
vágnak egymáson által. A' nyomadék 8-képü körfordulatok-
kal tartatik helyben, és aztán gyalladékos körfordulatokkal 
egész a' felkar fölső részéig hágunk föl, csak azért , hogy 
ezen illendő nyomás által a' háromfejű karizom munkát-
lanná tétessék Az alkart karakasztóval ápoljuk. A' kö -
tés annyiszor új í tat ik, a' mennyiszer tágul, és a' 25. vagy 
30-dik napra egészen félretétetik; midőn az izülés mere-
dését mozgások, és szállékony bekenések által iparkodunk 
elmellőzni. Ha már gyuladás és nagyobb daganat szármoz-
tak , először is ezeket kell illendő gyógybánás által eny-
hítenünk, mielőtt a' kötéshoz fogjunk. A' törés szöveményes 
lévén, közönségesen nehez tünemények támadnak, mel-
lyeket a' köz rendszabások szerint orvosoljuk. 

F e i l e r ezen kötéshoz még talpbőrbiil készült h ü -
velyt és keztyűt adott , melly szíjak által egyesítetvén a5 

hüvellyel, ez a' könyökcsúcs fölibe akként alkalmaztatik, 
hogy a' kar elegendőleg legyen meghajtva, a' fölső tör -
darab pedig az alsóhoz szorosan közelítve tartassék. E a r -
1 e miután a' fölső tördarabnak oldalmozgását a' könyök-
re ferdén tett gyönge nyomadék és ragtapaszcsíkok által 
meggátolta, és a' törlapokat szorosan egymáshoz illesz-
tette volna, a' kar mellső és hátsó oldalára egy erős lan-
gyos vízben meglágyított nemezpapirbul készített zsindelt 
tesz, és ezt körpólyával erősíti meg. A' papirzsindel a' 
karon hagyatik addig, míg meg nem szárad, meddiglen a' 
beteg is hanyatt, a' kar pedig párnán fekszik. A' megszá-
radt nemezpapir levétetvén vadbőrrel béleltetik meg. Ezen 
zsindelek arra elegendő erőseknek mondatnak, hogy az ízü-
lésben minden mozgást megakadalyozzanak. 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 2 1 
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A' könyökkampó törésérül olv: 
P. CAMPER , Dissert. de fractura patellae et olecrani, Fig. illustr. 

Hagae Comit. 1790. 4. 
J. K. B Ö T T C H E R , Auswahl des chirurgischen Verbandes. Berlin r 

1795. 8. 198. 1. 
D E S A U L T ' S chirurgischer Nachlass. Bd. I. Thl. II. 29. 1. 
W A R D E N B U R G ' S Zusätze zu D E S A U L T ' S Bemerkungen über den Bruch 

des Olekranons. ugyanott 1. 291. köv. 
J . F E I L E R , über den Bruch des Olekranums. Sulzbach 1 8 1 1 . 8. 
A. C O O P E R , az id. h. lap. 485. Pl. XXIX. 
E A R L E , a z i . h . l a p . 1 4 3 . 

A M E S B U R Y , in London medical Repository. Juni 1 8 2 5 . — Journal 
von G R A E F E und von W A L T H E R , Bd. VIII. St 1. 

610. S. 

A' könyökcsúcs töréséhoz néminemükép hasonló le-
het a' sing koszorúnyujtvcínycínak törése, ezen törés rendkí-
vül ritka. A. C o o p e r említ legelőször egy esetet, melly 
a' kézre esésbül támadott', föl álláskor sem meg nem haj-
tathatott , sem ki nem feszítethetett a' könyök; a' sing 
nagyon hát felé dülledett, az izülés mégis természetes 
idomát azonnal magára vette, mihelyt a 'kar meghajtatott. 
A' föltett zsindel-kötés daczára is, még több hónapok múl-
va is, ugyan azon tüneményeket lehetett tapasztalni. 
Ezen esetnek gyógyitása felől aggódik A. C o o p e r , hogy 
az tökéletes fogonatú lenne, mivel azt hiszi, hogy a' le-
törött koszorúnyujtvány csak szálagos közállomány által 
forrad öszve. A' kar három hétig tartassék nyugalomban 
meghajtva. — C o o p e r egy holt testben a' tört koszorú-
nyujtványt szálagos gyurma által lelte öszveforradva len-
n i , a' singen szabadon mozgékonyul, egyszersmind a'sing 
S — képű gödrét akként találta meg változva, hogy az 
a' kar kifeszítésekor a' fölkar bütykei fölött hátfelé csus-
szant. 

A . C O O P E R , a z i d . H . l a p . 4 8 3 . 

XII. 

A' k é z c s o n t j a i n a k t ö r é s e , 

611. S. 

A' kézto csontjai csalt a' reájok közvetetlenűl ható 
nagy erőszak által törhetnek, és a' törés mindenkor a' 
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lágy részek öszveroncsolódásával és sérelmével jár, melly-
re erős gyuladás, fene , ideges tünemények, vagy pusz-
tító genyedések szármozhatnak. — Ezen esetek a' szöve-
ményes törések gyógybánását kívánják, és a' csonkítás 
vagy azonnal vagy később is szükséges lehet. 

612. 5. 

A' közepkéz törései hasonlókép szétroncsolódás és zu-
zódással járnak. Leggyakrabban eltörik az ötödik közep-
kézcsont; mellyet mindenkor csekély egyenetlenség és 
ropogás árul el. Ha a' törvégek helyezeteikbe hozattak, 
akkor a' kéz hátára a' törött csont mentében nyomadékok 
és nemezpapirbul készített zsindel tétetik, az egész kezet 
pedig tenyerénél fogva falemezre terítvén, ehhöz olly pó-
lyával tett körös körfordulatokkal ta r t juk , mellyek az 
ujak hegyeitől egész a' kéztőig haladnak, ' 

6 1 3 . S , 

Az ujperczeknek törésénél, ha már a' helyreigazítás 
megtörtént, az ujat keskeny pólyával takargatjuk be , és 
azt apró zsindelekkel erősítjük meg; vagy pedig lemezre 
tétetvén a' kéz , ez körös körfordulatokkal tartatik ahhoz. 

Ha ezen törések olly szétzuzódással járnak, hogy a' 
rész megtartásárul kérdés sem lehet> akkor az, azonnal 
csonkitassék le. —-— — — 

XIII. 

A' c z o m b c s o n t t ö r é s e . 

6 1 4 . S . 

A' czomb vagy nyakán, vagy testén, még pedig ez 
vagy fölsö, vagy középső, vagy alsó harmadrészén tör-
hetik meg. 

A. 

A' c z o m b n y a k t ö r é s e . 
S A B A T I E R , sur la fracture du col du fémur. In Mémoires de l'Acad. 

de Chirurg. Yol. IY. 

L U D W I G , Progr. de collo femoris ejus<jue fractura. Lipsiae 1795. 

H. J. B R Ü N N I N G H A U S E N , über den Bruch des Schenkelbcinhalses. 
Mit Kupfern. Würzburg, 1789. 8. 

2 1 ' 
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D . V A N G E S S C H E R , über Entsellungen des Rückgrathes und Schen-
kelbeines. Aus dem Holländischen, Göttingen, 1794. 1. 117. köv. 

D E S A U L T ' S chirurgischer Nach lass. Bd. I. Th. II. 1. 125. köv. 

M . H A G E D O R N , Abhandlung über den Bruch des Schenkelbeinhal-
ses, nebst einer neuen Methode, denselben leicht zu heilen. 
Leipzig 1808. 

B O Y E R , a z i d . h . T h . I I I . 1. 2 3 1 . k ö v . 

J . D E L P E C H , Précis élémentaire des maladies reputées chirurgicales. 
Vol. I. lap. 274. köv. 

J. G. RHEN, Diss. de fractura colli ossis femoris. Hallae 1814. 

A . C O O P E R , über den Bruch des Schenkelhalses; in den chirurgi-
schen Abhandlungen und Versuchen von A. C O O P E R undB. T R A -
V E R S ; im ersten Bande der chirurgischen Handbibliothek: Wei-
mar 1821. 8. I. 135. köv. 

Ugyanő. On disloeations and on fractures of the joints. lap. 114. 

CH. BELL. Observations on injuries of the spine and of the thigh-
bone. London, 1824. lap. 35. 

H. E A R L E , Practische Beobachtungen in der Chirurgie. Aus dem 
Englischen. Mit 2 Kupfern. Weimar, 1824. 1. 1. 

A . C O O P E R , Bemerkungen über Fracturen des Schenkelbeinhalses; 
ein Anhang zu dem Werke über Luxationen und Fracturen der 
Gelenke. Mit 2 Kupfern. Weimar, 1824. 

J . A M E S B U R Y , Observations on the nature and treatement of fra-
ctures of the upper third of the thighbone ect. London, 1830. 

D U P U Y T R E N , des fractures du col du fémur; in Le^ons orales du 
Clinique chirurgicale. Th. II. lap. 81. 

6 1 5 . S . 

A' czombnyah törése (fractura colli femoris) vagy 
bent a' tokszálagban, vagy ezen kivül történik; ezen törés 
részenként a'tokszálagon kívül és belől is lelhet helyet, olly-
kor kettős is lehet , és a' tompor megválásával is járhat. 
A' tokszálagban bent történt törésnek iránya többnyire 
haránt, és a' czomb nyakának kanafos borítéka többé 
kevesbé megtépett, a' tokszálagon kívül lévő törés rend-
szerint ferde. A' törfÖlűletek többnyire egyenetlenek, és 
ugyan csak fogzatos idomuk által egymást viszontag ápol-
hatják is. 

616. S. 
Leggyakrabbik oka ezen törésnek olly erőszak szokott 

lenni, melly a' nagy tomport éri; de feszült inakkal térd-
re való esés is szülheti ezen bajt. Ollykor ezen törés szár-
mozására csekély ok is elég, p. o. olly ügyetlenül tett lé-
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pés, mellynél a' láb kicsúszik, leginkább ha mint éleme-
dett. korban a' czombnyak igen merő 's töredékeny. Ezen 
csonttörés általában leggyakrabban előfordul az élemedett 
korban, gyakrabban az asszonyi mint a' férfi nemnél. A' 
czomb nyakának különböző iránya a' különböző életidőben, 
a' czombnyaknak nagyobb hosszasága, a' nagy tompornak 
erősebb kidudorodása az asszonyi nemnél, és a' csont 
nagyobb töredékenysége az öreg korban világosítják föl 
ezen törés szaporaságát. 

6 1 7 . 5 . 

Ezen törésnek közönséges jelei ezek: előrejárt esés 
a' tomporra, lábakra, vagy térdre; állandó fájdalom a' 
csípízülésben, azonnal menni vagy állani lehetetlen, vagy 
legalább bajos az állás, járás; a' tagnak megröyidedése 
azonnal a'megesett törés után, vagy legalább nem sokára; 
a' nagy tompornak a' csíptövishöz való közeledése; 's an-
nak könnyed kidudorodása ; a' tag természetes hosszaságának 
mértékletes kinyujtással eszközlött visszatérése addig, míg 
az izmok öszvehuzódása már több ideig tartván, nem lett 
szembetűnővé, midőn aztán a' helyretételhöz nagyobb erő-
szak kívántatik; a' tagnak azonnali gyors isméti megrö-
videdése, mihelyt a' kinyujtás megszűnt; a' betegnek tehe-
tetlensége beteg tagját feszített helyezetben föl emelni, 
ha az vízirányosan fekszik; a' czombnak és alszárnak 
csak nem minden esetben kifelé való-fordulásár^ és kön-
nyűsége ugyan azt természetes iránya, sőtt befelé is for-
dítani ; a' tagnak de csak igen ritka esetekben befelé való 
fordulása; midőn az csak akkor fordul aztán kifelé, ha a' 
tagnak elegendő kinyujtás által természetes iránya visszaa-
datott ; — a' tagnak enyhén hajlott helyezete úgy , hogy 
az külső oldalára feküdjék, és a' beteg láb sarka az egés-
séges lábnak belső bokáján túl essék; a" czombnak forgó 
mozgásai közt ropogás, melly akkor ballatszik, midőn a' 
beteg láb czombját a' térdnél megfogván, meghuzzuk, 
másik kezünket pedig a' tomporra tévén, azt kissé fölemel-
jük, melly mozdítás alatt azt is tapasztaljuk, hogy a' nagy 
tompor mozogva kisebb kört ír le mint sem szokás szerint. 

618. i 
A' törésnek különböző iránya és helye szerint ezen 

tünemények közül néhányan el is maradhatnak, vagy pe-
dig a' törés után csak később jelenhetnek meg. A' törés a' 
tokszálagon belől vagy kivül lételének megkülönbözteté-
sül szolgál A. C o o p e r szerint, hogy amaz főkép az öreg 
együnkben támad, e' mellett a' tompor nem dudorodik 
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ki olly igen, forgás közben pedig hossztengelye szerint 
nem épen olly egészen mozog, és a' láb rövidedése egy 
vagy két hüvelyket üt k i ; emez pedig ellenben rendében 
a' fiatal embereknél szármozik, leginkább nagy erőszak 
után, továbbad, hogy ennél a' tompor előre és fölfelé 
húzódik, a' tag csekélyebb mozgásainál a' ropogás vilá-
gosabb , a' fájdalom súlyosabb, a' daganat nagyobb, és a' 
rövidedés csekélyebb , csak ritkán egy hüvelyknyi. Ezen 
tündék minden esetben még sem csalhatatlanok, mivel a' 
törés irány á tu l , és a' czomb nyaltat környelő rostos borí-
ték megrepedésétül, meg az izmoknak ugyanakkori meg-
szakadozásátul függnek. 

6 1 9 . S . 

A' czombnyaknak törése megkülönböztetik a' csípí-
zülésnek igen erős roncsolódásdtul akként, hogy ennél a' 
tagnak természetes hosszasága nem változott, ha ezt az 
egésségessel egy helyezetbe tesszük; a' ropogásnak távol-
léte, és a' tag forgásakor a' nagy tompornak természetes 
körforgása á l t a l — továbbad a' czombfej kificzamoclásá-
tul ki—és föl—, meg ki-és lefelé: a' lábnak befelé való 
fordulása ál tal , melly ezen ficzamodásoknál mindenkor, 
a' törésnél ped g szerfölött ritkán van jelen, 's ekkor is 
mindig tökéletlenebből mint a' ficzamodásnál; a' láb i s , 
ha a' törés czombbefordulással jár , könnyebben mozog, 
ámbár fájdalmasan, és kifelé fordítathatik, és mégis hosz-
szabbítathatik ; — végre a' föl-és befelé szolgáló ficzamo-
dástul az által különbözik ezen törés, hogy ezen ficzamo-
dásnál a' láb kifelé lévén fordulva, a' tag mint átaláno-
san a' ficzamodasoknál nagy fokban mozgékonytalan, és azt 
nagy erőszak nélkül lehetetlenség természetes irányába 
hozni; 's egyszersmind a' helyehagyott czombfej et is érezni. 

G U T H R I E (Remarks on the diagnosis , and on the inversion of 
the foot in fracture of the neck and upper part of the thighhone ; 
in Medico - Chirurgical Transact. Vol. XIII. P. I. 103. 1.) szerint 
a' láb befordulása nem történik a' tokszálagban bent való törésnél, 
hanem ezen tünde kórhatárzatbeli inkább a'nagy tomporon keresztül 
haladó törésnél, ha t. i. ennek egy része a' kocsánnyal (Schaft) 
öszvefüggésben marad. 

J. S Y M E (Case of fractures femur with inversion of the toes ; in 
Edinburg medical, surgical Journal. April 1826. 508.1.) a' láb befor-
dulását azon esetre határozza , ha a' törés a' csont feje mellett a' 
nagy tompornak azon részét választja meg, hova a' lábat kifelé for-
dító izmok ragaszkodnak, és a' csontnak közepdarabján, ennek azon 
része sértetlenül marad, mellyhöz a' középső farizom tapad.. 

A' czombnyak a' czombtul alapjánál fogva is megválhatik , és 
ugyanakkorilag a' tompornak szivacsos állományába is benyomat-

/ 
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hátik; ezen esetben csak megrövidülve van a' tag , ropogást pedig 
nem tapasztalhatni, mozgás közben nem nagy a' nehezség, és a' 
láb sem ki — sem befelé nem hajtathatik. — A ' czombfej szétvetve 
is l ehet , és a' czombnyak a' tördarabok közé ikfilhet. (A. EKL , 
Bericht über die Ergebnisse in dem chirurgischen Clinicum zu Lands-
hut. 1826.). 

A' czombfejtörések kórhatárzata rendszerint könnyű , a' ropo-
gás , melly ollykor igen homályos, ehhöz annál kevesbé szükséges, 
hogy a' többi tündék a' törést eléggé bélyegezik, és a' tagnak moz-
gásai , mellyek a' ropogás okozására szükségesek, a' czombnyakat a' 
nagyobb izgatás , főkép pedig a' kanafos boríték bővebb megszaka-
dása veszedelmének teszik ki. 

A' czombfej leválása a' maga nyakárul, mint olly külső erő-
szaknak következése, melly a' még be nem végződött csontképló-
déskor ifiú egymiknél lehetséges, hol a' forrományok az egyebb cson-
tokkal még nem forradtak öszve, a' tokszálaghan bent történő tö-
réstül semmi tekintetben nem különbözik. 

620. g. 
A' czombnyak törésénél a' jóslat felöl a' vélemények 

igen különböznek. Némellyek azt hiszik, hogy ezen tö-
résnek elkerülhetetlen következése legyen a' biczegés ki -
sebb vagy nagyobb fokban; mások azt gondolják, hogy 
csont egyesülés épen lehetetlen legyen; mások ismét az 
egyebb törésektől csak annyiban vélik különbözni ezt , 
hogy orvoslása igen terhes. — A . C o o p e r megengedi ugyan, 
hogy a' tokszálagon kivül esett törés csont által egyesül, de 
azt állit ja, hogy az egyesülés a' tokszálagban bent eső törésnél 
nem csontkéreg által történik, mégpedig azért, hogy a' tor-
végek illendő öszveillesztésök és együve tartások hibázik, 
(azért is, úgymond ő , a' két törlapok közt tartós kölcsönös 
nyomás nem történhetik, ha bár a' lábnak illendő hosszasága 
megtartatik is) , továbbad azért, hogy az élő tehetség csekély, 
hogy a' czombfej csonttermesztö tehetsége hibázik, é3 
hogy a' megszaporodott iznedv által a' tokszálag igen 
kitágul. — A' csontegyesülést csak akkor tartja A. COOPER 
lehetségesnek, midőn a'törés a' czombfejen men keresztül, 
és ennek vége tökéletesen nem vált meg , vagy hol a' csont 
csonthártyájának vagy kifordult szálagának megszakadása 
nélkül tört meg, avagy ha a' törés ferde irányú, és a' tok-
szálagon részint kivül részint belől van. A . C o o p e r egyeb-
ként a' tokszálagon belől történt törésnél csontegyesülést 
soha sem tapasztalt. — Ezen okok, mellyek a' csontegye-
sülés ellen fölebb is említettek, már BoYER-tól, és minap 
E a r 1 e-től is megczáfoltattak, de a' tapasztalás is mutat föl 
csontegyesülesnek példáit l j . Hogy ezt az angolok eddig 
kevesbé tapasztalták, annak oka abban látszik alapodni^ 
hogy a' tokszálagon belől lévő törésnek tartott ^e t ek or-
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voslására épen nem ügyeltek. — Nem a' czombfej minémű-
ségében, mint inkább azon nehezségben, hogy a' törvégek 
elegendő ideig viszonyos érintetbcn nem tartathatnak; 
ollykor a' czombnyak rostos boritékának tökély es meg-
szakadásában , a' beteg rosz alkotmányában, és élemedett 
idejében lehet annak okát találni, hogy a' törvégek egye-
sülése hátramarad , vagy egészen meggátoltatik. A' íolső 
tőrdarab nem ritkán az alsónak bujálkodó csontállománya 
által vétetik körül , e' mellett eléggé mozgékony marad, 
és a' tag mozgásai igen akadályoztatnak. A' törvégek gya-
korta rostos gyurma által egyesülnek, melly nem eléggé 
erős a' testnek terhét hordozni; a' biczegés szembetűnő , 
és a' végtag rövidedése lassanként öregbedik. Ollykor a' 
törvégek viszonyos dörgölődzésok által egymást elkoptat-
j ák , az íziiregnek genyedése áll b e , és rendszerint nem 
sokára a' halál. Ollykor ha bár az egyik vagy másik tör-
vég elkopott is, és mind a' két fölület elefántcsonthoz ha-
sonló tekintetet nyer is, a' czombnyak rostos boritékának 
megvastagodása által mégis az alsó csontdarab fölvételére 
valamelly porczféle tok képlődik, melly a' test súlyát ké-
pes hordani. z"). 

1) B R Ü N N I N G H A U S E N , az id. h. fig. 2. 4 . — L I S T O N , ím Edinburgh 
Medical and Surgicat Journal. April , 1820, lap. 212. 

L A N G E N B E C K , neue Bibliothek für Chirurgie und Ophthalmologie. Bd. 
III. 1. 121. köv. 

B E G B I E , in Edinb. Medical and Physical Journal. 
E A R L E a z i d . h . 

B R U L A T O U R , observation d' une fracture du col du fe'mur suivie de 
consolidation; in Revue medicale. Decemb. 1827. lap. 398. 

G . L A N G S T A F F , in Medico chirurgical Transactions. Yol . XIII .P .II . 
1. 487. 

S O E M E R I N G gazdag gyűjteménye közt találtatik egy olly készít-
mény , mellyben a' tokszálagban bent történt törésnek kéreg által 
l e t t tökéletes meggyógyulása látszik. — Én is vagyok effélének bir-
tokában, mellyet bizonyos élemedett asszonynál magam orvosoltam. 

R I C H T E R , Handbuch der Lehre von den Brüchen und Verrenkun-
gen. 314. 1. 

2.) J. D E L P E C H az id. h. — Az ismétegyesülésnek említett fajai 
CoLLES-nek 11. tapasztalásai által is bebizonyodnak. (Fracture 
of the neck of the femur illustrated by dissections ; in Dublin 
Hospital — Reports. Vol. II. 1818, 334. 1.—Bauer in Heidelber-
ger klinischen Annalen. B. III. H. I. 155. I.) 

621. S. 
Á' czombnyaktörésnek beigazítása könnyű, a' men-

nyiben általa csak a' tagnak természetes hossazságát elérni 
iparkodunk 5 a' két törvégek egymásnak megfelelő szoros 
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érülésekről még sem győződhetünk meg soha sem. — 
Azoknak viszonyos érülésökben való megtartása egy tö-
résnél sem nehezebb mint ennél. 

622. S. 

A' beigazítás következőkép' történik: az egyik segéd 
kezeit a' csípcsont tövisére tévén a'medenczét tartja hely-
ben , a' másik a' lábat nyújtja k i , 's egyszersmind a' láb-
nak természetes irányát is visszaadja. — A' sebész a' tag-
nak ezzel járó fordulását segíti e lő , a' mennyiben ő a' 
czomb külső oldalához állván, a' tomport emeli föl azért, 
hogy ennek a' czombnyak rostos borítékjára szolgáló nyo-
mását kisebbítse, midőn egyszersmind az alsó tórvéget a' 
fölsőhöz iparkodik nyomni. 

Az ágynak elrendelése az alsó végtagok töréseinél kü-
lönös figyelmet érdemel. Nekie 3 láb szélésségünél több-
nek nem kell lenni, és lába se legyen magas, tollágy he-
lyett lecsomoszolt gerezna (matracz) vétessék, a' fej he-
lyezetére pedig egyszerű fejpárna szolgáljon. A'beteg fara 
alá öszvehajtogatott lepedő tétessék, azért, hogy ezzel őtet 
a' szükséges mozdulatoknál emelni lehessen. A' szoba me-
nyezetéhöz kötél akasztassék, mellynek a' beteg melléhöz 
eső alsó végéhöz egy darab fa harántul kötessék, hogy eh-
höz fogodzkodhassék a' beteg..— A' betegnek egyikágybul 
a' másikba, vagy más helyre való átszállítására legczéli-
rányosabb a' LEYDIG-tól4 ) föltalált betegemelőd 

Der Krankenheber , seine Anwendung und Vortheile , vorzüglich 
bei Behandlung der Brüche der unteren Gliedmaassen. Mit 2 
Kupfern. Mainz. 1812. 4. 

623. S. 

A' törvégek megerősítésén 's helybentartásán különb-
féle kötözések és gépelyek által többen iparkodtak, mel -
lyeknél (az előbbeni bánásnak a' lábakat az ágynak alsó, 
a ' test fölső részét pedig az ágy fölső részéhöz szorítani 
való elmellőzésével) a' tagnak kifeszített állapotjában vagy 
állandó kinyujtás történik; — vagy pedigkinyujtássalvagy 
e' nélkül tartatik a' tag félig meghajtott helyezetben. 

624. S. 

Az egyenesen kifeszített tagnak kinyújtó gépelyeihöz 
tartoznak: 

1.) A' D e s a u 11 lötözése. Ennek mivolta abban á l l , 
hogy minekutána az egész tag a' S c u l t e t pólyájával be-
takargattatott, egy zsindel segedelmével állandó kinyujtás 
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tartatik ío l , melly a' csíptövistöl egész a' talpig terjed.— 
Ezen zsindelnek fölső végéhöz hasonló hosszam erősíte-
t ik , melly a' czombnak belső fölső oldalára , és annak alsó 
végéhöz hasonló hosszam tétetik , melly a' bokák fölibe 
alkalmaz tátik. Ezen zsindelen kivül a' tagnak belső ol-
dalára egy másik, és annak mellső lapjára egy harma-
dik zsindel fektetik, melly utolsó a' lágyéktul egész a' 
térden alól ér. Ezen zsindelek, és a' tag közé polyvá-
val töltött tüszők tétetnek, a' zsindelek pedig öt szalaggal 
erősítetnek meg, sőtt a' külső különösen még egy a' me-
dencze körül vezetett övvel tartatik oda. 

A' D e s a u 11 zsindeleinek v a n H a u t e által előadott változta-
tása abban áll , hogy velők a' kinyujtás a' tagnak hossztengelye bze-
riat elősegítessék, még pedig bizonyos a' zsindellel egyenes szeg-
letnél öszveütődö haránt deszka által. (Aver de breuck van den 
Hals des Dyebeins. Rotterdam. I8l6. — Chirurg. Kupfertafeln Tab. 
LXXX1I. Fig. 2.). Y o l p i n a k gépelye ehhöz hasonló, csak hogy a' 
haránt fához még egy más belső zsindel is van feszítve. (Medic. 
chirurg. Abhandlungen und Versuche, aus dem Italien. Weimar 
1824. — Chirurg. Kupfertafeln. Tab. LXXXII. Fig. 4—5.) J o s s e-nak 
különösen elintézett ággyal való készülete (Repertoire générale d' 
Anatomie et de Physiologie chirurgicales. 2. Trim. 1828. — Fro-
riep's chirurg Kupfertafeln. Tab. CCXIII.) — A ' M e y e r erőmüve. 
(Die doppelte Ausdehnungsschine zur Heilung des Schenkelhalsbru-
^hes. — Würz. 1826. Mit. I. K. T. 4.). Az A 1 b a n gépelye is egy olly-
erős zsindelből á l l , melly a' beteg tag külső oldalához és a'meden-
czéhöz erősítetik; de a' kinyujtás a' zsindel alsó végénél bizonyos 
emelcső féle készület segítségével történik. (Langenbecks neueBiblio-
thek für die Chirurgie und Ophthalmologie. Bd. I. 262.1.) G r e s e 1 y' 
készületét 1. FRORIEP'S chir. Kupfertafeln. Taf CCXC. 

2.) A' B r ü n n i n g h a u s e n kötözése. Legelőször is a' be-
teg láb bokájának fölibe puha almányra (Unterlage) lágy 
gyapot kötél vettetik, a' kötél kengyelként az ép oldal talpa 
alatt huzatik el. Hogy a' tag kifelé fordulása elkeríthessék, 
a' czomb külső oldalára bélelt plébül, vagy fénymázos (la-
ckirt) bőrbül készitett zsindel tétetik, melly puhára tömött 
szíj által, ezt a' medencze és térd körül tekergetvén, ezen 
részekhöz tartatik. Az ép oldal térdízülésében a' hajlást 
bizonyos váju féle zsindel akadályozza, melly a' czomb 
közepétül egész az alszár középéig terjed. 

3.) A' B o y e r gépelje. Ezen erőmű afféle szolgála-
tot tesz, m i n t a ' D e s a u 1 t kötözése , csak a' kinyujtás 
történik a' tag hossztengelyének megfelelő irány szerint, még 
pedig tulajdon csar segedelmével, mellyel a' kinyujtás 
öregbítethetik, vagy kisebbítethetik, és a' kinyujtás ereje 
az alszáron nagyobb darabra oszlik meg. H e y n e ezen erő-
müvet megváltoztatta. 

4.) A' H ag e d o r n' erőmüve. Ez erős fazsindelbül áll, 
melly a' csíptövistöl egész a' talpig nyúlik, hol is haránt 
deszka van nozzá eresztve. A' zsindel az ép tag oldalára 
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tétetik, és puhára bélett szíjakkal a' medencze és végtag-
hoz tartatik. Az ép és beteg láb a' haránt deszkához szo-
rítatván, a' sértett végtag ekként tartatik az illendő kinyuj-
tásban. D z o n d i j a v í t á s a ezen gépelyen abban á l l , hogy 
a' zsindel a' medenczén fölül egész a' mell oldaláig ér 
fö l , és a' kinyujtásra szolgáló szalagok a' boka fölé és a' térd 
alá tétetnek. 

Beiträge zur Vervollkommnung der Heilkunde. 1. Thl. Mit Ku-
pfern. Halle 1816. 8. 

A' HAGEDORN gépelyének módosításai gyanánt vétethetnek : 
A. NICOLAX erőmüve (Journal für Chirurgie und Augenheilkunde von 
Gräfe, u. v. Walther. Bd. III. Heft. 2. 260. 1. Tab. II.Fig. 1—9). 
Valamint a' GIBSONE' is (épen ott. 189. 1. Tab. I. Fig. 7—13.) — 
a' KLEINE' ugyan otl. Bd. IV. H. 1. 17. 1. Tab. I. Fig. 1. 116. 

LARREY (Notice sur la rupture du col du femur, suivie de 
quelques reflexions sur la forraation du cal dans les fractures en ge-
nerál ; im Journal complement. du Dictionaire des Sciences medica-
les. Cah. 30 96. 1.—Récueil de Memoires de Chirurgie. Paris 1821. 
271. 1.) bizonyos egyszerű helybentartó kötözést ajánl , mellynél az 
illendő helyreigazítás után a' beteg czomb körül nyomadékok és a' 
18. fejű pólya alkalmaztatnak , aztán a' beteg taghoz két oldalt 
széles kendőbe takart szalmaszekrények tétetnek ; a' külső szalma-
szekrény a' medenczén körülvitt széles öv által , a' tag mentiben 
pedig szalagok segedelmével tartatik oda , a' láb talpalló , vagyis 
kengyellel ápoltatik. 

625. S. 
A' tag hajlott helyezetének megtartásán sokan sok-

félekép iparkodtak. 
1.) A' S a u t e r ' hintagépelye által Ennél a' me-

dencze megfeszítetik, az ülgumo tulajdonkép a' feszpont 
az ellennyujtásra, a' kinyujtás a' lábon olly hosszam ál-
tal eszközöltetik, melly a' talpdeszkához van erősítve. 

2.) A' törésnek végbevitt helyreigazítása után a' két 
láb a' lábak hátaitól kezdvén egész a' térdig pólyával esz-
közlött gyalladékos körfordulatokkal öszveköttetvén, az-
tán a' térd alá kemény párna tétetik, hogy a' czombok 
ekként a' térd — és csípizülésekben meghajtassanak, a' 
szilánkos körfordulatok pedig erre egész a' czomb felső 
harmad részéig folytatnak. A' föltest e' mellett magasan 
feküdjék, és előre legyen hajtva. ( M u r s i n n a ) . Avagy a' 
térd —és csípízülésben a'meghajtott tagnak térdhajlásába 
kemény párna tétetik, és a' tag ezen helyezetben öszve-
hajtogatott vászonban tartat ik, melly a' czomb és alszár 
alsó része fölött elvezetve az ágy két oldalához erősítetik. 
( D u p u y t r e n , R i e h e r a n d ) . 

3.) A. C o o p e r a' tagot a' tokszálagon kívül történt 
törésnél félig meghajtott helyezetben az által tar t ja , hogy 
azt olly gépelyre alkalmazza, melly két, egy a' térdízülés 
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hajlásának megfelelő szegletnél egymásba eresztett desz-
kábul áll. A' czomb külső oldalára egy bosszú zsindel té-
tetik, melly szíjak segedelmével a' nagy tompor táján a' 
térd fölött és a' medencze körül csatoltatik oda. — A ' tok -
szálagon belől esett törésnél a' beteg végtag alá a'tag egész 
mentében vánkus, a' térdhajlásba pedig öszvetekerge-
tett párna tétetik; és ekként kell a' tagnak 40. vagy 14. 
napig kinyújtva maradni, mind addig, míg a' fájdalom és 
gyuladás el nem multak. Ez után a' beteg naponkint kel-
jen lábára, és egy magas székre üljön, hogy ez által a' 
fájdalmas meghajtást elkerülje. Néhány nap múlva jár-
kálhat a' beteg mankón, későbben bot mellet t , és keves 
hónapok alatt képes a' lábát minden segítség nélkül hasz-
nálni. Minden kétes esetben ollykép kell bánni a' beteg-
gel , mint a' tokszálagon kivül esett törésnél mondók. 

4.) E a r l e a 'meghajtott helyezetre egy különös mód-
dal Öszvetett ágyat talált f ö l ; mellyben az ellennyujtás 
a' medencze nehezsége által történik, a' lábnak a' lábdesz-
kához való odafeszítése által pedig a' tagnak illendő liosz-
szusága és iránya tartatik f ö l ; a' természetes szükségek 
végzése pedig a' beteg mozgása nélkül is lehetséges. 

Anweisung, die Beinbríicbe der Gliedmaassen, vorzüglich die 
complicirten und den Schenkelhalsbruch, nach einer neuen, 
leichten , einfachen und wohlfeilen Methode ohne Schienen s i -
cher und bequem zu heilen. Constanz. 1812. Mit Kupfern. 

I d e t a r t o z n a k m é g az AMESBURY 1 ' ) . SMITH 3 > ) , é s K O P P E N -
STAEDTER 3 ) készületei is, mellyeknél a' kettős lejtősíklappal való ki-
nyujtás köttetik öszve. 

1.) Medical Repository. Yol. X I X . lap. 113. 

2.) NEW YORG medical and physical Journal. Octob. Decemb. 1825. 
lap. 474. 

3.) Beschreibung einer neu erfundenen und verbesserten Maschine 
für alle Arten Beinbrüche. Augsburg 1823. 29. 1. 

626. S. 

Mind ezen bánásmódok közül a' H a g e d o r n gé-
pelyének alkalmozatját tartom legügyesebbnek. Ez egy-
szerűbb , és fogonatára nézve bizonyosabb, mint minden 
más kinyújtó erőmű, és több bajokkal nem is jár, mint 
a' kétszer meghajtott helyezet ezen vagy azon mód sze-
r in t , melly az egyes izmok elgindárodásáu kivül alig 
ha egy ebb hasznot haj t , azon kivül még a' végtagot is 
kevesbé oltalmazza a' mozgásoktul. D u p u y t r e n azon-
ban a' kettős meghajtás (625. S-) által sokkal löbb szerencsés 
orvoslásokot vitt véghez, mint minden más féle gyógy-
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bánás által, a' mennyiben a' tag ezen helyezetében a' 
közelítő izmok elpetyhüdése által a' tag kifelé fordulás-
ra való hajlandóságát elveszti, és ezen helyezet a 'betegre 
nézve kevesebb bajjal j á r , mint a' kinyújtó készület alat-
ti helyezet. -— A' C o o p e r bánásának a'tokszál agon bent 
törésnél az vettetik ellen, hogy az általa előadott meg-
különböztető tündék nem mindenkor csalhatatlanok, és 
az öreg egymiknél, sőtt a' belső törés minden jeleinél a' 
H a g e d o r n gépelye által tökéletes gyógyítás eszközöl-
tetett, a' mit ön , és mások tapasztalásai is bizonyítónak. 

Az E a r l e ágyához hasonló készületet, melly által 
a' székletétel közben minden mozgás elkerültetik, akár-
melly gereznán is lehet csinálni. — Hanem megfoghatat-
lan azon tanács, hogy a' beteg naponként más más ágy-
ba szállítassék által. (Dzondi Lehrb. der Chirurgie. 590. 1.) 

627. i 
Mivel a' czombnyak törésénél az izmoknak minden-

kor nagy izgatása és öszvehuzódása áll be , azért is en-
nek enyhítésén nyugalom és lobellenes gyógybánás által 
kell iparkodnunk, már a' kiuyujtó gépelynek alkalmo-
zása előtt is. iía valamiként állandó kinyujtás alkalmaz-
tatott , akkor ennek megtartásán ugyanazon foltban igye-
keznünk kel l , ezen csak akkor szükség tágítanunk, ha 
a' beteg igen panaszkodik, és más gyógybánás válasz-
tassák akkor, ha talán ez nem türethetikTjA' beteg nyu-
galomban maradjon, a' hogy csak lehet. A' 60 — 70ik 
nap előtt a' kötést nem lehet félretenni; midőn aztán 
az egész tag körpólyával tekergette tik körül , a' beteg ez 
után is az ágyban marad egy darabig, kinek vigyázva 
mankó segedelmével csak akkor engedjük meg a' lábra-
kelést, ha az egész tagot képes kifeszített alszárral a' csíp-
ízülésben hajtani. D u p u y t r e n az egész orvoslás ide-
jét 80—100, sőtt 120 napra teszi. 

Hogy az izmok gyöngesége és mervedsége lassanként 
elenyésszék, szállékony bedörgölések és fördők rendel-
tessenek. A' végtagnak csekély megrövidedése még a' 
legkedvezőbb esetben is maraa vissza, melly csak ki -
egyenesedett állásban szoros vizsgálat által vétethetik ész-
re , de melly a' lábbelinek vastagabb talpa által kipó-
toltathatik. 

628. S. 
Ha a' törés a nagy tomporon keresztül ferde irány-

ban halad, és a' czombnyak tulajdonkép részt nem vesz 
a torésbül, (melly törés minden életidőben megtörtén-
het ik) , akkor ezen baj következendő tüneményeltkel je-
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leli ki magát: a' végtag igen kévéssé, vagy ollykor 
épen meg nem'rövidedik, de megmered, és a'beteget kép-
telenné teszi idegen segítség nélkül az ágyban megfordul-
n i , már a' fordulásra szánt igyekezet is nagy fájdalma-
kot nemz; a' nagy tompornak letört része ollykor előre 
a' csipcsont felé ragadtatik, máskor pedig az ülcsont gu-
mója felé süllyed, de rendszerint messze távozik az egyebb 
nagy tompor túl; t. i. attól melly a' czombnyakkal egye-
sülve marada; a' láb igen kifelé fordul , a' beteg nem 
ülhet , és az erre való iparkodás nagy fájdalmakot okoz; 
ropogást bajos hallani, leginkább midőn a' tompor vagy 
igen hátra süllyedett, vagy nagyon előre tért.-—Ezen tö-
rés azon bánásmódot kívánja, mint a' czombnyaktörés, 
és erősen odaforrad, 

A. C o o p e r (az eml. m. 158. 1.) különös kötőléket 
ajánl , melly egy széles a' csípőket körülvevő vászonda-
rabból állván öszvecsatoltatik; azon helyen pedig, hol ez 
a' nagy tompor alatt mén el, egy darab vászon betoldá-
sa által tágabbá tétetik, 's itten kitömetik; a' nagy tom-
poron túl íkképü párna tétetik, úgy hogy ha a' kötőlék 
becsatoltatik, a' tompor a' maga helyére visszatér. Egy-
szersmind a' czomb fölső része alá egy vastag íkképü 
párna tétetik, és a ' l á b valamiként úgy erősítetik meg, 
hogy az se ki — se befelé ne fordulhasson. 

B. 

A' czombcsontnak törése a' nagy tompor alatt. 
P. poXT , sämmtliche chirurgische Werke. Bd. II. I. 90 köv. 

C. F. RICHTER , de situ femoris crurisque fracti laterali minus apto. 
Lipsiae 1788. 8. 

DESAULT'S , chirurgischer Nachlass. Bd. I. Thl. 2. 80 1. köv. 

BOYER , az i d . h . 2 1 4 . 1. k ö v . 

K. BELL , System der operativen Chirurgie. Aus dem Englischen 
von KOSMELI. Berlin 1815. Thl. II. 155 I. 

S A U T E R , a z i d . h . 

629. S. 

Ezen törés a' czombnak vagy a' fölső, vagy közép-
ső , vagy alsó harmadrészén történik; a' középsőn még-
is legyakrabban. Ezen törésnek oka vagy valamelly a' 
czombot közvetetlenül érő erőszak, vagy pedig a' lábra 
vagy térdre esésj az első esetben mindég nagyobb zu-
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zódással, ollykor szálkadzással is jár. A' törés iránya 
az öregeknél többnyire ferde, az ifiabbaknál és gyerme-
keknél haránt. 

6 3 0 . I 

Jelei ezek: a' törés helyén állandó fájdalom, a be-
t e g n e k hirtelen tehetetlensége czomb ját mozgatni, ennek 
huzamosságában való természetlen mozgékonyság, a' láb-
nak ön hosszasága, vastagsága, és természetes irányára 
nézve való idomfajulása, a' czomb mozgásai alatt világos 
ropogás. 

A' fölső törvég a' czomb fölső harmadrész törésé-
nél inkább föl és előre húzódik , mint a' középsőénél, 
az alsó pedig h á t - , és fölfelé rántódik; az alsó törvég 
egyszersmind részint az izmok Öszvehuzódása által , ré-
szint a' tag súlya által kifelé fordul. Ha a' törlapok vi-
szont érülésöket oda hagyták, úgy a' tag főkép a' ferde 
töréseknél igen megrövidedik. — A' haránt töréseknél fő-
kép ifiabb egymikben a' törvégek gyakorta kölcsönös 
érintetökben megmaradnak, és a' czomb az izmok ösz-
vehuzódása által előre görbül. A' czomb alsó harmad-
része törésénél, mellyek többnyire ferdék, az alsó törvég 
hátulra a' térdhajlás felé vonódik, a' bütykök fölfelé for-
dúlnak, mi által a' térd különös idomot n y e r g e s a' 
fölső törvég hegye az egyenes czombizmon, meg a' bőrön 
által kifelé hathat. 

6 3 1 . S . 

A' czombcsont törése mindenkor nagy betegség, mi -
vel a' törvégek kölcsönös érülésökben csak bajjal tartat-
hatnak ; a' gyógyulás többnyire idomfajúlás, és tag rö-
videdéssel végződik leginkább a' ferde töréseknél, és azok-
nál , mellyek a' csont fölső és alsó harmadrészén történ-
nek. A' szöveményes törések annál nehezebben gyó-
gyítatnak. 

6 3 2 . S . 

A' törvégeket egész ön Öszveforrásokig illendő he-
lyezetben tartani való nehezség, különbféle bánásmódok-
ra vezette a' sebészeket: 

1.) A' zsindellel tett helyben tartó kötözés a' tag-
nak kifeszített helyezetében. — A' beigazitás, kinymjtás 
és ellennyujtás által történik, mint a' czombnyaktörés-
nél (622. íj.). A' sebész a' czomb külső oldalához állván, 
a' törvégeket kezeivel iparkodik illendő helyezetbe hoz-
n i , és minden egyenetlenségeket kiegyengetni. A' ltö-
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tozet az elegendő kinyuj lásban tartott tag alá to la t ik , 
melly öt kettős szalagokbul egy a' tag hosszaságához 
mér t , és a' zsindeleket két oldalt többször körültekerni 
képes szélességű vászondarabból, a' S c u l t e t pó lyá-
jábul , három zsindel, és ezekhoz mért polyvatüszőkbül 
á l l ; ezek közül az egyik a' csíptövistöl egész a' láb tal-
pon alól, a' másik a' czombnak fölső 's belső részétül 
ugyan addig, a' harmadik a' lágyéktul egész a' térden 
alólig ér. A' torhelyre két áztatott nyomadékok tétetnek, 
mellyek a' czombnak háromnegyedrészét veszik k ö r ü l ; 
aztán az egész tag alolriil fölfelé a' S c u l t e t pólyájával 
tekergette tik k ö r ü l , a' zsindelek a' vászondarabba gö-
nyölí tetnek, két oldalrúl egész két vagy három haránt 
hüvelykig a' tagtól. Ezen köztér a' polyvatiiszőkkel t ö l -
tetik k i , a' harmadik zsindel a' polyvatiiszővel a' czomb 
mellső részére tétetik, és a' zsindelek a7 szalagokkal k ö t -
tetnek öszve, mellyek közül hároman a' czombra, k e t -
tő pedig az alszárra esik. A' láb kengyellel ájDoltatik. -— 
Ezen kötözet, mel ly ollykor a' G o u l a r d vizével l o -
csoltatik, a' 25dik napig minden hatodik nap, aztan egész 
az 50kig, vagy az öregeknél a' 60dikig minden 10 nap 
megüjitatik. A' kéreg erős lévén m á r , mit arról ösme-
rünk meg , hogy a' beteg ön tagját a' törhelyre alkal-
mozott csekély segedelem mellett tenyerével fölemel-
he t i , úgy a' kötés félretétet ik, az egész tag körpólyá-
val tekertetik k ö r ü l , és aztán néhány nap múlva a' be-
tegnek mankó segedelmével vigyázva járkálni megen-
gedtetik. 

2.) Zsindellel eszkozlött kötözés a' tagnak hajtott 
helyezetében oldalt, vagy hanyatt fekve. — Pott azért 
ajánlotta a' tagnak hajtott helyezetét , hogy ekként az 
izmok elpetyhüdjönek. A' beteg czomb félig meghajtot t 
térddel külső oldalára fektetilt , sőtt az egész testnek is 
azon oldalra kell hajolnia. A' beigazítás a' czombnak 
ezen félig meghajtott helyezetében eszközöltetik; a' kö -
tözés két zsindelből áll, mellyek a' czomb mellső és hát -
só lapjára alkalmazva a' 18. fejű pólyával tartatnak 
oda. Az egész tag egy párnára fektetik. — Mivel ezen 
kötözésnél a' térd mozgásai nem akadályoztatnak , 
maga a' helyezet az izmokot elpetyheszteni nem elég, 
és a' föltest észrenemvétlenül is egyenes irányba jö 
h á t r a , mi által a' törvégek lecsusszanása elősegítetik, 
azért is a' haj tot t helyezet akként változtatott meg, hogy 
a' tag , mint a' czombnyaktörésnél (625. olly állvány-
ra tétessék, melly két egymáshoz tompa szegletnél eresz-
tett deszkábul á l l , és mellyek ferde fólületei a' tag ké-
nyelmes hajtásának megfelelnek. Ezek párnával huzat-
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nak be , és a' széleikre vert czövekek a' tag lecsusszaná-
sát gátolják. A' tag ezen állásra tétetvén, a' beigazítás 
eszközöltetik, a' czomb nyomadékoltkal, és a' S c u l t e t 
pólyájával bonyolítatik be , és a' czomb külső , belső, 
és mellső oldalára tett három zsindellel tartatik helyben. 
(K. B e l l , A. C o o p e r ) . 

3.) Az állandó kinyujtás, még pedig: a.) D e s a u l t 
szerint, mint a' czombnyaktörésnél; b.) B r ü n n i n g -
h a u s e n után hasonlólag mint a' czombnyaktörésnél, 
csak hogy a' külső zsindelen kivül egy második a' czomb-
nak belső, egy harmadik annak mellső, és egy negyedik 
ugyan annak hátsó oldalára tétetilt; a' végtagok a' térd 
és lábaltnál fogva szinte öszveköttetnek; c.) B o y e r , és 
H a g e d o r n u tán , mellynél az állandó kinyujtás a' tag-
nak hajtott állapotjában eszközöltetik, a ' tag 'pedig le-
begve tartatik. 

Ide tartozik az E a r l e ágya is (625. fy.) valamint G r a n -
g e r n e k (Edinb. med. and surg. Journal. April 1821. 194. ]. Fig. 
I. II.) azon készülete i s , mellyel az állandó kinyujtás kettős lejtó 
deszkával vitetik végbe. 

BLUME, Einfache Behlbruchmaschine zur Heilung der Schenkel-
brüche in gebogener Lage. Mit 1. Abbild. Würzburg. 1831. 

633. g. 
A' zsindellel eszközlött egyes kötözés csak a 'czomb 

közepén történt haránt töréseknél a' tagnakr'kmyujtott 
helyezetében lehet elegendő. A' czomb fölső és alsó har-
madik részének töréseinél a' törvégek különös lecsussza-
nása miatt (630. %.) a' czombnak félig meghajtott helye-
zete , és a' czomb fölső harmad részének törésénél 
azonnal a' nagy tompor alatt a' föltestnek az ülő helye-
zethöz közelítő helyeztetése a' legczélirányosabb; mi -
vel csalt ekként jő az alsó törvég a' fölsővel egyezőleges 
irányzatba. Csak arra kell különösen figyelnünk, vál-
jon a' törés a' térdízüléshöz olly közel legyen-e, 's an-
nak olly sérelmével járjon-e hogy ízmeredés következ-
zék ; — melly esetben a' kifeszített helyezet a' ltörnyül-
ményeltltel megegyezőleg ltinyujtással vagy e' nélkül kell 
hogy alkalmaztassék. 'S ekkor ugyan a' B e l l és C o o -
per félig meghajtott helyezetét a' P o t t oldalos helye-
zeténelt elejbe tesszük. 

634. 5. 
A' ferde töréseknél ezen műbánás ritkán leend elég, 

mivel a' törlapok a' megtett öszveillesztés után egymást 
viszonyosán nem ápolják. Itt az állandó kinyujtás ltiván-

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. I. K. 2 2 
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tát ik, még pedig a' czomb közepén történt töréseknél 
legügyesebben a' B o y e r és H a g e d o r n gépelye által ; 
a' czomb fölső, és alsó harmadrészének töréseinél pedig 
azon előkelőségek miat t , mellyek a' félig meghajtott he-
lyezettel járnak, a' S a u t e r erőműve, vagy a' ltinyuj-
tással öszvekötött kettős lejtő deszka fog főkép jó szol-
gálatot tenni. — A' törés sebbel lévén összeszőve, az 
egyik vagy másik helyezet lehet czelirányosabb, mivel 
a' sebről való gondoskodást ez, vagy amaz jobban meg-
engedi. 

635. S. 
A' gyermekeknél a' törésnek illendő helyreigazítása 

után közönségesen az egész tag egy körpólyával egész a' 
csípőig bepólyáztatik, akként, hogy a' törés fölött a' 
pólyával néhány körfordulatok tétetnek; aztán a' tagnak 
külső, belső, mellső és hátsó oldalára nemezpapir-zsin-
delek tétetnek, mellyek a' lágyéktul egész a' lábig ér-
nek , ezek pólyával szorítatnak l e , és az egész vászon-
darabbal takartatik be , hogy a' kötözés ez által a' tisz-
tátalanság ellen védessék. Hanem a' közönséges helyben-
tartó kötözésnek föltétele itt is czélirányosabb, mivel ez 
könnyebben, és a' tag helyezetének megváltoztatása nél-
kül megújitathatik. 

636. S. 
Ha már nagyobb gyuladás és daganat köszöntöttek 

b e , akkor az 541. fc-ban előadott mód szerint inűve-
kedünk. 

637. S. 
A' beteg gyógybánása a' törésnek orvoslása alatt a' 

köz rendszabásokhoz illesztetik. — A' tag meredése a' 
gyógyulás után, főkép ha a' törés a' térdízüléshöz közel 
történt , sokáig megmarad, és mozgás, szállékony beke-
nések után nagy sokára mégis eltűnik. 

638. S. 
Ollykor , de csalt igen ritkán, a ' czombnak külső 

vagy belső bütyke ferdén törhetik e l , vagy pedig a' 
bütykök függőleges hasadék által, melly a' töréstul eresz-
kedik alá, válhatnak meg. Megösmertetik ezen törés a' 
térdízülésnek üres daganatábul, az idomfajúlás és ropo-
gásbul, mellyet a' bütyök mozgásai közben hallhatni. 
Ezen esetben az idomtalanságot, és a' tagnak nagy fok-
ban meggátolt mozgását bajos elkerülni. — A' tag ki-
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feszített állapotban párnára tétetik, és nadályok, hideg 
borongatások által azon iparkodunk, hogy a' gyuladá3 
elnyomassék. Ez megtörténvén az egyszerű helyben tartó 
kötözést alkalmazzuk. — Ha a' bütyök leválásával járó 
ferde töréseknél a' fölső törvég a' köztakarón kifelé át-
tört, akkor a' czomb csonkítása jelentetik. 

XIV. 

A' t é r d k a l á c s t ö r é s e . 

BÜCKING'S , Abhandlung von Kniescheibenbruche, nebst der BE-
Schreibung einer neuen Maschine. Stendal. 1789.  

SHELDON , on the fracture of the clavicula. London , 1789. 
P. CAMPER , de fractura patellae et olecrani. Cum Figuris. Haa^. 

1790. 4. 
DESAULT'S , chirurgischer Nachlass. Bd. I . Th. II . 1. 107. köv. 
B O Y E R , az i d . h . T h l : I I I . 2 9 1 . 1. k ö v . 

A . C O O P E R , a z i d . h . 1 9 6 . 1. k ö v . 

DUPUYTREN, in Le9ons orales de Clinique chirurgicale. Tom. II . 
297. lap. 

6 3 9 . S . 

A' térdcsont törése (fractura patellae) többnyire ha-
ránt, csak ritkán hosszú, ollykor mégis többé kevesbé 
ferde irányú lehet, vagy végre általa a' térdkalács meg-
szálkásodik. Az első esetbeli törés többnyire azon izmok 
erőszakos öszvehuzódásának következelme, mellyek a' 
térdcsonthoz tapadnak, leginkább az alszárnak igen nagy 
meghajtása alatt; a' többi esetbeliek mindenkor külső 
egyenesen a' térdcsontra ható erőszak által okoztatnak 
és mindig nagy zuzódással, az ízülésbe vérelöntődéssel 
vagy sebzéssel járnak. ' 

6 4 0 . S . 

A' hórliatdrzat mindenkor könnyű. — Ezen bajt a' 
térdnek hajtott helyezetében a' test sulegyen megtartá-
sa végett gyakorlott nagy erőlködése, vagy az alszár 
meg lévén hajtva, a' térdre való esés szokták megelőz-
ni; a' beteg nagy fájdalmat érez, ollykor a' roppanást 
is hallja, az esés után föl nem állhat, és lábát ki nem 
feszítheti. — A' haránt törésnél világosan megkülönböz-
tethetni a' két törvégek közt maradott hézagot, mert a' 

22 4 
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fölsö ekkor fölfelé rántódik. A' törvégek ezen eltávo-
zása annál szembetűnőbb , mennél jobban megtépetett a' 
térdkalácsnak kanafos boritéka, és 4. 5. hüvelyknyi le-
he t ; melly hézag megkisbedik akkor, midőn az alszár 
egészen kifeszítetik. Ropogást nem tapasztalni, mivel a' 
törvégek viszonyos érintetbe nem hozathatnak. -— A' térd-
kalács függőleges, ferde, vagy szálkás törésénél vizsgá-
lat közben a' törvégek mozgékonyságát, és ropogását le-
het tapasztalni. \ 

6 4 1 . S . 

A' tördarabok egyesítése rendszerint rostos lözdllo-
mány által eszközöltetik, minek oka azon nehezségen a-
lapodik, hogy a' törvégek kölcsönös érületben állandó-
lag nem tartathatnak; azon állítás azonban nem való, hogy 
a' haránt töréseknél az öszveforradás csontkéreg által 
épen nem történhetik. — A' térdkalács szálkádzásai-
nál a' törvégek rendszerint csontkéreg által egyesülnek. 
Az egyesülést eszközlő közállomány nem igen széles lé-
vén , a' tag mozgásai épen nem hátrál tatnak; az ellen-
kező esetben a' lépések bizonytalanok. A' térdkalács tö-
résével az izülésnek nagy zuzódása, vagy sebzése köttet-
vén öszve, a' betegség mindenkor nagy jelentésű. 

DÜPOYTREN AMMON-nál , Paralelle der französischen und deut-
schen Chirurgie. 151. 1. — Az id. h. 

LANGENBECK , neue Bibliothek für Chirurgie und Ophthalmologie. 
Bd. III. St. 1. 49. 1. 

6 4 2 . 5 . 

A' haránt törésnél a' törvégek rendszerint könnyen 
érintetbe hozathatnak, akként, hogy ha a' tag egészen 
kifeszítve a' csípízülésben meghajtátik, úgy hogy a' 
lábszár a' test tengelyével tompa szegletet képel, midőn 
is a' két törvégek kezünk segedelmével egymáshoz nyo-
matnak. Midőn a' törvégek egymástul nem messze 
állnak, akkor a' tagnak ezen helyezete magában is elég, 
e' közben a' végtagot alátett párna segítségével ápolván, 
's egyszersmind a' czomb alsó része fölibe körülteker-
getett vászondarab ál tal , melly két oldalt az ágyhoz 
erősitetik, a' tagot a' párnához nyomván. Ezen bánást 
a' legczélirányosabb orvoslásnak tarthatjuk, mivel ekként 
az izülés meredésétül kevesbé tarthatunk, mint aV kö-
tözésekkel eszközlött műbánásnál. 

FLAJANI , medicinisch - chirurgische Beobachtungen. Nürnberg ' 
1799. Thl . II. 151. I. 
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R I C H E R A N D , histoire des progres récens de la Chirurgie; 1 4 2 . 1. 

DUPUYTREN AMMON -nál . az i d . h . 

A' törvégek szoros egyesitésöket ezeu helyezetben még némellyek 
szerint illendőleg fölrakott ragtapaszcsikok által ís ápolhatjuk. 

ALCOCK , Practical observations on fracture of v . t h e patella and of 
the olecranum. London, 1823. 

6 4 3 . S -

A' törvégek azonban egymástul távolabb esvén, még-
is szükséges a' kötözés, melly az izmok öszvehuzódásának 
ellen munkálkodjék; és a' két törvéget egymáshoz nyom-
ja , mert csak ez által lehet a' lehetségig keskeny köz-
állomány képelődését eszközölni. Minekutána t. i. a7 

mondott mód szerint a' törvégek öszveillesztése megtör-
tént , a' térdkalács fölibe és alája két hosszam olly-
kép tétetik, hogy végeik egymáson a' térdhajlásban ál-
talvágjonak. Ezek egy, két fejre tekergetett pólyával 
tartatnak oda, a' mennyiben ez a' térdízülésen 8-képre 
tekergettetik. A' tag mellső oldalára négy hüvelyknyi 
szélességű vászoncsík tétetik, melly a' tag hosszaságát 
meghaladván, rajta két a' torhelyhóz esendő hasadékok 
vannak vágva. Ez t , miután alsó vége valamennyire fö l -
hajtatott volna, a' lábíziiléstül kezdve egész a' térdig szi-
lánkos körfordulatokkal szorítjuk oda. A' pólyának föl 
nem tekergetett, meg a' vászoncsíknak szabad része egy 
segédnek adatnak által r és egy másik^egészr-u'^ltözepéig 
két fejre hasított vászoncsikot tesz a' sebész a' czomb mell-
ső odalára, és ezt is gyalladékos körfordulatokkal a' lágyék-
tul kezdve egész a' térdcsont fölső részéig egymás pó-
lyával szorítja oda. A' körpólya segédnek adatik által, 
és az egyik csíknak fejei a' másiknak hasadékaiba öltet-
nek , 's ellenkező irány szerint meghúzatván, két végeik 
visszahajtván folytatott szilánkos körfordulatokkal erősí-
tetnek meg. — A' végtag az említett helyezetbe tétet-
vén , a' térdhajláshoz zsindel alkalmaztassák, melly min-
den mozgást meggátoljon. 

L a n g e n b e c k (az id. h.) a' tagnak vízirányos helyezetet 
á d , a' betegnek az ágyban iilnie k e l l , 's aztán az alszárat f ö l , 
a' czombot lehágó gyalladékos körfördulatokkal tekergeti körül egész a' 
térdkalács két töredékeig. 

6 4 4 . S . 

Az említett kötözésen kivül, melly czéljanak leg-
ügyesebben megfelel, számos más kötözések és erőmüvek 
javasoltattak, de a' mellyek azon bajjal vannak összeköt-
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ve , hogy a' fölső törvéghöz tapadó, 's ezt fölfelé huzó 
izmoknak munkálkodásokat nem ellenzik, avagy a' fölső 
és alsó törvéget egyenlően nyomják, mit a beteg el nem 
szenvedhet. Ide tartoznak a' B ü c k i n g ' ) , E v e r s 2), 
M o h r e n h e i m 3 '), B. B e l l 4 ) , B o y e r S l) , A. C o o -
p e r fi'), B a i l l i f 7 ' ) , F e s t 8 ' ) , és több másoknak 
kötözései, erőmüvei. 

1) Az id. h. 
2) R I C H T E R ' S chirurgische Bibliothek. Bd. 10. 153. 1. 
3) Beobachtungen verschiedener chirurgischen Vorfälle. Band. I. 

Wien. 1780. 
4 ) Lehrbegriff der Wundarzneikunst. Bd. IV. 430. lap. Tab. IV. 

Figur. 1. 2. 3. 
5) Az id. m. Tafel III. 
6 ) Az id. h. Tafel IX. Fig. 9. 10. 11. 
7) ORTALL1, de fractura patellae. Berol. 1827 ; 52. lap. 
8) Diss. de fractura patellae. 1827. 4. 

645. S. 

Ha mint rendszerint történik, gyuladás és daganat is 
járul a' baj támadtakor azonnal ahhoz, úgy ezeket kell 
hozzájok szabott gyógybánásunk által először is meg-
győznünk, melly mellett az előadott módon (642. 5-) he-
lyeztessék a' tag, és csali ezután nyúljunk a' helyreiga-
zítás és kötözéshöz. Valahányszor a' kötözés enged, an-
nyiszor újólag kell azt ismételni, hét vagy nvolcz hétre 
félre tehetjük ezt, csak hogy a' beteg mozgásai közben 
magára ugyancsak vigyázzon. Minél tovább nyugton ma-
rad a' beteg, annál előbb megtörténik a' csontegyesülés. 
Gyakorta a' térdízülésben ízmeredés marad hátra, melly 
csak lassanként múlik; de ollykor gyógyulhatatlan íz-
meredéssé válhatik. Ezen utolsó eset akkor történik leg-
inkább, ha a'kötözés előbb tétetik fö l , mintsem a' térd-
ízülés gyuladása elhárítatott volna. A' közállomány igen 
széles lévén, a' térd rugalmas szalaggal ápoltassék. A' 
tag mozgásai ez esetben az által is javítathatnak, ha a' 
betegnek lassanként az alszárral halkkal öregbedő moz-
gásokat parancsolunk , hogy ekként az öszvezsugorodott 
egyenes czombizom valamennyire ismét meghosszabbod-
hassék. 

646. S. 
A' hosszas törés egyedül közönséges helybentartó 

kötözést kiván, melly a' tórvégeket oldalast nyomja ösz-
ve , a' helyezet kevesbé legyen emelkedett mint a' haránt 
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törésnél. A' szálkás törés azon kötözésnek enged, mint 
a' haránt törés, h a t . i. a' törvégek fölfelé, vagy mint 
a' hosszú törésnél oldalt csusszantak le egymásrul. Csak 
hogy itt is először a' gyuladást és daganatot kell elhá-
rítani, m i e l ő t t a' kötözés alkalmozásáboz fognánk.^ ^ 

A' térdcsont törései az ízülés sebeivel járván, a 
szöveményes törések közgyógybánása szerint orvoltatnak. 

6 4 7 . S . 

Ha a' térdkalács szálaga megszakad, úgy a' térd 
fölfelé indúl , és orvoslásának ollynak kell lenni, mint 
a' haránt törésnél. 

XV. 

Az a l s z á r c s o n t j a i n a k t ö r é s e i . 

P . POTT , az í d . H . 

DESAULT'S , chirurgischer Nachlass. Bd. I. Thl. 2. 1. 207 ilöv. 

B O Y E R , az i d . h . 3 2 4 . 1 . 

6 4 8 . S . 

Az alszárnak két csontjai vagy egyszerre, vagy csak 
maga a' sipkoncz, vagy végre egyedül aszárkapocs tö-
rik meg. A' törés vagy a' lábakra való esés, vagy va-
lamelly erőszak egyenes behatása által okoztatik. 

6 4 9 . S . 

Ha csak maga a' sipcsont tört meg (fractura tibiae), 
úgy a' törés többnyire haránt irányú, és a' törés ezen 
csontnak vagy közepén, vagy két végein eshetik meg. A' 
törvégek csak ritkán és akkor is a' tag vastaga felé csus-
szannak le ; mi annál kevesbé történik, mennél közelebb 
a' törés a' sipcsont fölső végéhóz. — A' kórhatárzat azért 
is sokszor bajos; a' beteg a' törés után gyakorta még 
járkálhat, állandó fájdalmat érez; gyakorta a' sipkoncz-
nak valamelly helyén egyenetlenséget tapasztalhatni, olly-
kor a' törvégek mozgásai alatt ropogást. Orvoslása ezen 
bajnak könnyű, helyreigazitására, ha talán a' törvégek 
elcsusszantanak, csekély kinyujtás is elég; mihöz még 
olly helyben tartó kötözés is szükséges, mint az alszár 
két csontjainak törésénél említeni fogjuk. 
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' 6 5 0 . S . 

A' szárkapocs törése (fractura fLbulae) a' lábnak k i -
vagy befelé fordítása, vagy némelly erőszak egyenes behatá-
sa által hozathatik elő, és majd a' csont derekán, majd 
közel a' külső bokához történili. — A' szárkapocs dere-
kának törésénél a' tag nem rövidül meg, és természe-
tes irányát is megtartja, a' törésnek helyén a' szárka-
pocs mentében tett ujnyomásra csalt alig lehet valamelly 
horpadást észrevenni. Az alszár külső oldalára történt 
erőszak behatása, és szembetűnő kékség is erősitik a' ltór-
határzatot. Ezen törés gyakorta a' sipkoncznak befelé 
ficzamodásával jár , mire h a n e m ösmerünk, úgy a' láb 
a' kificzamodás beigazitása után hajlandóságot mutat a' 
kimenyülésre; a' belső boka ismét elhagyja az ugrának 
ízlapját, a' bőrt igen befelé kényteti, ez meggyulad, föl-
faltad, 's ollykor fenével végződhetik. — A' törvégek 
csalt altkor csusszanhatnak e l , midőn be — a' sipkoncz f e -
lé térnek. — Ha a' torhely igen alant esik, úgy tapin-
tás által kinyomozhatjuk, mi a' szárkapocs fölső harma-
dának törésénél lehetetlen. Ollykor a' törvégek befelé 
nyomása által, vagy a' lábnak váltogatólag tett közelí-
tése , vagy távoztatásakor ropogást tapasztalni. A' leg-
világosabb tünde azonban mindenkor a' lábnak kifelé való 
hajtásában á l l , úgy hogy ennél belső széle alá -— a' 
külső pedig fölfelé esik. — Ha ezen törés a' sipkoncznak 
befelé ficzamodásával köttetik öszve, úgy a' láb rövi-
debb, hossztengelye annak belső oldalára esik, az egész 
sipkoncz fölülről befelé ferdén áll, és a' bőr alatt fő-
kép az alsó részen igen kidudorodik. A' szárkapocs ön-
tÖrésének helyéig azon iránynak indul, mint a' sipkoncz, 
honnét ferdén tér kifelé. A' láb nem csak hogy kifelé 
haj l ik , hanem ön tengelyén akként fordul meg, hogy 
talpa kifelé, belső széle pedig aláfelé esik. A' szárka-
pocsnak törése a' lábnak kifelé való ficzamodásával is 
járhat: gyakorta ugyanakltorilag ezzel, a' belső bokának 
vagy a' sipkoncznak törése, avagy másféle szövemények 
lehetnek jelen, mint mindezeket a' lábízülésnek ficzamo-
dásainál bővebben fogjuk látni. 

6 5 1 . S . 

Â  szárkapocs egyszerű törésének orvoslása semmi 
nehezséget nem szenved; a' láb befelé hajtott irányban 
kell hogy tartassék, hogy a' törvégek a' sipcsonttul el-
távoztassonak, mit olly kötözés által eszközlünk, mint 
az alszár mind a' itét csontjainak törésénél; azon különb-
séggel, ho^y a' belső zsindel csak a' belső bokáig, a' 
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külső pedig a' külsőn alol eresztetik alá. — A' vagy az 
alszár belső lapjára egy ószvehajtogatott polyvatüsző té -
tetik, mellynek alapja a' belső bokán, fölső része pedig 
a' sipkoncz belső bütykén nyugszik; mellyhöz egy eléggé 
erős fazsindel szorítatik körfordulatokkal akként, hogy 
alsó vége a' talpat négy vagy öt hüvelykkel haladja meg. 
Egy más pólyával a' láb befelé a' zsindelhöz vonatik, a' 
pólyát a' zsindel, láb, és lábizülés körül GO-as körfordula-
tokban tekergetvén körül. Ezen kötözés azonban azon 
bajjal jár , hogy gyakorta lecssusszanik , vagy igen 
szorít. — A' törés 5 — vagy 6. hét alatt öszveáll. A' fi-
czamodásokkal járó szárkapocs törésénél a' ficzamodás-
nak illendő helyreigazítása után az említett kötözés ál-
tal a' fizamodás beigazitását helyben tartani; a' környül-
ményekhöz illesztett közönséges, és helvbeli gyógybánás 
által pedig a' gyakorta igen nevezetes tünemények ellen 
kell munkálkodnunk. 

D U P U Y T R E N , Mémoire sur la fracture de I ' extrémité inférieure 
du peroné, les luxations, et les accidens qui en sont la suite. 
in Annuaire médico-chirurgical des Hospitaux et Hospices de Pa-
ris. Paris , 1819. 4. Le^ns orales de Clinique chirurgicale. T. 
I. 189. lap. 

652. S. 
Az alszár mindkét csontjainak törése (fractura cruris) 

vagy haránt vagy ferde, és vagy az alszár közepén^ vagy 
fölső vagy alsó harmadán történik. A'kórhatárzat könnyű. 
A' törvégek lecsusszanása a' tag hosszában ri tkább, mint 
ennek egyenes iránya és körülete szerint. De a' ferde 
töréseknél az alszár mindenkor megrövidedik, az alsó 
törvégek ki- és hátfelé, a' fölsők be- és hátfelé csusszan-
nak. Csak midőn a' törés közel az alszár fölső végéhöz 
történik, rántatik a' fölső törvég az alszár hajtó izmai-
nak munkálkodása által foltünőleg hát- és fölfelé. — A ' 
törvégek gyakorta, leginkább a' ferde töréseknél, a' bőrön 
átrontanak. 

653. S. 
A' gyógybánás a' szerint különbözik, a' mint a' tö-

rés haránt , ferde, a' térdízüléshoz közel esik, vagy a' 
lágy részek sérelmével jár. 

654. S. 
Az egyszerű haránt töréseknél a' helyretétel min-

dig könnyű. Egyik segéd a' tagot a' térd fölött tartja , 
a' másik azt sarkánál és láb fejénél fogva kapja ; rend-
szerint csak csekély kinyujtás is elég már arra, hogy a' 
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törvégek illő helyezetokbe illesztethessenek. Mivel ezek 
a' lecsusszanásranem igen hajlandók, azért is az egyszerű 
helyben tartó kötözés is elegendő. Az alszárra két négy-
szegletű áztatott nyomadékok tétetnek, mellyek annak 
két harmadát befedik; aztán az alszár alolrál kezdvén 
fölfelé a' S c u l t e t pólyájával tekertetik körűi , mind 
a' két oldalt három ujnyi szélességű a' térd és lábízü-
lést meghaladó zsindelek eléggé nagy vászondarabba bo-
nyolítatnak akkép, hogy az alszártul két ujnyi távolság-
ra essenek. Ezen köztér polyvatüszővel töltetik k i , az 
alszár mellső lapjára egy kisebb tüsző és zsindel tétetik, 
melly a' sipkoncz gumójátul egész' a' lábizülésig nyúlik 
és a' zsindelek három kettős szalaggal tartatnak oda , 
mellyek közül a' törés helyére esőn vettetik legelőbb a' 
hurok, A' talpra nyomadék tétetik, melly a' lábháton 
keresztben esvén végeivel a' kötözés oldalaihoz szorita-
tik. Az alszár polyvatüszőn nyugodjék ollykép, hogy 
az a' térdízülésben könnyeden legyen meghajolva, mi 
mellett arról is gondoskodnunk kel l , hogy a' sark egy 
eléggé mély gödörbe essék. 

Eleintén a' kötözés időriil időre valamelly oszlató 
nedvvel áztatik meg, aztat hat egész nyolczadnaponként 
megújitván. 40. vagy 50ik napra az öszveforradás meg-
történt, midőn aztán az alszár körpólyával tekergette-
tik körül. 

655. S. 
Az alszár ferde törései többnyire ugyan szinte kön-

nyen beigazitatnak, a' helybentartó kötözés azonban nem 
épen elég a' törvégeket illendő helyezetben tartani; mi-
vel ezek egymásnak viszontag épen semmi ápolást nem 
nyújthatnak, azért is igen könnyen elcsusszannak. Itten 
az állandó kinyujtásra legalkalmasabb a' P o s ch 1 ') láb-
ágya, vagy a' S a u t e r 2 ') gépelye. 
1) Beschreibung einer neuen, sehr bequemen Maschine, das Fuss-

bett genannt, zur Heilung des Schienbeinbruches. Wien. 1774. 8. 
2) Az id. h. 

656. S. 
Az alszár töréseinél közel a' térdízüléshöz a' beiga-

zítás leginkább díszlik félig meghajtott helyezetben , és 
aztán ugyan csak ezen helyezet az orvoslás alatt is a' leg-
czélirányosabb. Az említett helyben tartó kötözést fö l -
tesszük azzal a' különbséggel, hogy az egyik zsindel az 
alszárnak mellső, a' másik a ' b e l s ő , és a harmadik a' 
hátsó lapjára tétetik, az alszár pedig önnön külső lap-
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jára fektetik, vagy pedig a' kettős lejtő deszkára téte-
tik. — Ha a' sipkoncz szeje ferdén tört meg a' térdízülés-
ben, akkor az alszár feszített helyezetben tartassék, a' kö-
zönséges helyben tartó kötözéssel erősitessék meg, és a' 
kora mozgások által az ízmeredés kerültessék el. 

6 5 7 . S . 

Az alszár törései gyakorta külső okbúl szármozott 
sebbel, vagy a' kifelé nyomódott csontdarabok által oko-
zott lágy részeknek szaggattatásaival járnak.'—Ezen utol-
só esetben a' sebet tágítani, ollykor a' csontdarabot el-
fűrészelni szükség, hogy a' helyreigazítás eszközöltethes-
sék. — A' törésnek helye és iránj-a fogják aztán a' kö-
tözés faját meghatározni. Az egyszerű helybentartó kö-
tözés ezen esetekben azon bajjal jár, hogy a' sebnek ápo-
lás miatt többször kell megújitatnia. A' legczélirányo-
sabbak itt a' hintagépelyek, mellyekben az alszár sza-
badon lóg, a' seb pedig elegendőleg ápolgatathatik. A' 
B r a u n l ' ) erőmüve egyedül csak hinta , és legfölebb 
csak olly esetekben alkalmaztathatik, hol a' törvégek a' 
megtett beigazítás után az elczusszanásra épen nem hajlan-
dóké Ez lévén az eset, az Aic h he i m e r- től 2 ') meg-
jobbított P o s c h lábágya, vagy a' S a u t e r gépelye a' 
legalkalmasabb. Ezen két erőmüvek azon jóval járnak, 
hogy az alszárat nem csak lebegve, hanem állandólag ki-
nyújtva is tartják. 

1) METZLER, Beschreibung der BRAÜN'SCHE^ Maschine zur zweck-
mässigen Lage einfacher und complicirter Beinbrüche der unteren 
Gliedmassen. Ulm 1800. 

2) Becshreibung und Abbildung einer Maschine für einfache und 
complicirte Beinbrüche des Unterschenkels, welche nach der 
P o s c h - und Braun' schen Maschine construirt, die Vortheile 
derselben vereinigt, nebst einer Vorrichtung, welche bei dem 
Transportiren solcher Patienten gebraucht werden kann. Mit 5 
lithograph. Abbildungen. München 1821. 8. . 

A' S a u t e r gépelyével a' K o p p e n s t a e t t e r-é (Beschrei-
bung einer neu erfundenen und verbesserten Maschine für alle Beinbrü-
che der oberen und unteren Gliedinassen, ohne Binden, Schienen 
und Strohladen, nebst ausführlicher Anleitung zur unfehlbaren An-
wendung derselben. 1. rézmetszettel, 34. idommal, 2ik kiadat. Augs-
burg u. Leipzig 1823. 8.) többnyire minden részeiben megegyez. 

A' G r ä f e törttag hintája (Journal für Chirurgie u. Augenheil-
kunde. Bd. 4. H. 2. 197. 1.) 

A' P r a e 1 készületének változtatását mikép lehessen lógó 
helyezetben egyszersmind váltogatólag oldalvásti fekvést is szerezni 
a' betegnek N u s b a u m e r-tul olvashatni az Annalen für die ge-
sammte Heilkunde-ban. Karlsruhe 1825. Bd. II. H. 1. 60 1-
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M A Y E R , Mémoire sur I'Hypoparthécie ou sur le traitement des fra-
ctures par la planchette Paris. Géneve 1827. 

L. D O R N B L Ü T H , Bemerkungen über die gebräuchliche Behandlungs-
art der Unterschenkelbrüche, nebst Beschreibung eines Schwebe-
und Streckapparates, womit jene ohne Binden und schneller als 
bisher zu heilen sind. Mit 1 Steindrucktafel. Neustrelitz 1827. 8. 

E L D E R T O N , in Edinb. medical surgical Journal , 1824 , März. 

A M E S B U R Y , on the nature and treatement of fractures etc. Lon-
don. 1827. 

F O E R S T E R ' S und F A U S T ' S Swebe 1. R I C H T E R ' S Handbuch der Lehre 
von den Brüchen u. s. w. 450—452. 1. 

XVI. 

A' l á b c s o n t o k n a k t ö r é s e . 
6 5 8 . S . 

A' lábnak csontjai nagy erősségök, és rövidségók mi-
att ritkán t ö r n e k a z é r t is töréseik nagyobbnyira a' reá-
jok egyenesen ható erőszakoknak következelmei, mellyek 
a' lágy részek zuzódásaieal, és a' csontok szétroncsolta-
tásával járván, a'közrendszabások szerint orvosoltatnak. 
Az erős zuzódásnál ollykor az egyes csontok kiirtása vál-
hatik szükségessé, sőtt némellykor a' lábhegynek, vagy 
az alszárnak csonkítása is. Egyedül a' sarkcsont törése ér-
demel különös figyelmet. 

6 5 9 . S . 

A' sarlccsont törése (fractura calcanei) r i tka, és vagy 
a' lábujakra történt esésnek következése, ha t. i. a' láb 
nagy feszülésben van esés közben, de eredetét ezen cson-
tot érő külső erőszaknak is köszönheti, melly esetben 
egyszersmind a' lágy részek is sértve vannak. Kórha-
tárzata ezen törésnek nem mindenkor nyilva, mivel a' 
sarkcsontot fedő bőnye gyakorta nagyobb lecsusszanást nem 
enged.—A' legnevezetesebb tünde a' csontdarabnak ol-
dalas mozgékonysága. A' beteg e' mellett nem járhat , 
lábára nem állhat. — A' helyreigazítasa ezen törésnek kön-
nyű. A' láb jó erősen kinyujtatván, az alszár nagyon 
meghajtatván, a' törvég ha fölfelé té r t , lefelé nyomatik. 
A' láb ezen helyezetben tartatik, még pedig akként, hogy 
a' törvégre fél hüvelyknyi vastagságú, egy hüvelyknyi 
szélességű, és másfél hüvelyknyi hosszaságu nyomadék 
tétetik, melly egy hüvelyknyi szélességű két fejre teker-
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getett pólyával tartatik oda olly kéj) , hogy ez közepénél 
fogva a' nyomadékra tétetvén, fejei a' talp felé vezettet-
n e k , a ' l á b ' hátán egymás fölött keresztben mennek, a' 
sarkon egymáson hasonlókép keresztül esnek, 's efféle 
körfordulatok tétetnek a' pólyaval mind addig, míg fejei 
le nem járják. Az alszár mellső részihöz és a ' lábháthoz 
egy mértékletesen meghajtott zsindel szorítatik pólyával. 
Az Achilles ina megszakadásánál (520—525. g.) említett 
kötözések itt hasonlókép alkalmaztathatnak. A' lábhátra 
föltett hajtott zsindel és az alszárnak egész térdig való be -
pólyázása a' legtöbb esetekben elegendő is lenne. Hat vagy 
hét hét alatt a' törés akként heged öszve, mint a' té rd-
kalács törése. 

Vége az első kötetnek. 

^ KESZTHELY 





T u d n i v a l ó k . 

1. A' magyar tudós társaság ezen munkának csak 
kiadója lévén, nem kezeskedik a' benne követett nyelv-
szabályokról, sem Írásmódról, sem végre akármi nemü 
nyelvet 's irást illető elvekről; egyedül arra kivánt a' 
kéziratok' bírálatában ügyelni, hogy az elfogadott és saj-
tó alá bocsátandó munka, mint egész egy vagy más te-
kintetből, ajánlható legyen, 's a' literatura' jelen álla-
potjában kiadásra méltónak tartathassék. 

2. Nem vizsgálhatván meg a' benyújtott kézira-
tokat a' társaság fejenként és egészben; ez, u. m. Cke-
lius' Sebészsége, fordítva Bugát Pál által, Horváth 
József r. és Pólya József 1. tágok', mint e' végre hivata-
losan megbízottait' írásbeli ajánlására adatott sajtó alá. 

3. A' társaság által kiadott kéziratok közül ez X X X -
dik számú. 

Pesten, october 10. 1836. 

D . SCHEDEL FERENCZ, 

titoknok. 




