
S E B É S Z S É G , 
MELLYET 

E L Ő A D Á S I K É Z I K Ö N Y V Ü L 

KIADOTT 

DK. G H E L I Ü S M. J. 

H E I D E L B E R G I P R O F E S S O R . 

A' NEGYEDIK ÖREGBÍTETT ÉS JAVÍTOTT EREDETI KIADAT 
UTÁN A' PESTI M. K. EGYETEMBELI ORV. KAR OSKOLAI 

HASZNÁLATÁRA FORDÍTÁ 

B U G Á T P Á L , 

ORVOS DOCTOR , SZEMÉSZ MESTER, A ' M. KIR . EGYETEMNÉL SEBÉSZEK' 

SZÁMÁRA AZ ÉLET - , KÖZÖNS. KÓR - ÉS GYÓGY - 'S A' GYÓGYSZER-

TUDOMÁNY R . PROFESSORA , A' M. TÜDÓS TÁRSASÁG' RENDES TAGJA. 

B U D Á N , 
A' MAGYAR KIR. EGYETEM' BETŰIVEL. 

1 8 3 7. 



Ő J f ö l , 
I 

i 

í 

H 



I I . 

Az üszvefüggésnek idült megválásai. 

A. 

Idült megválások, mellyek nem genyedneL 

I . 

A' természetellenes Izülés. 
FABR. HILDANÜS , observat. chirurg. Cent, I I I . Obs. 9 1 . 
SAX.ZMANN , de articulationibus analogis, quae/ossiiun fracturis su-

perveniunt. Argent. 1718. 
JOB A MECKREN, Observ. med. chirurg. Cap. 71. 
WHITE , Cases in Surgery. London. 1770. 
LAROCHE, Dissert. sur la nonréunion de quelques fractures et en 

particulier de celle du blas, et sur un moyen nouveau de gué-
rir les fausses articulations qui en resultent. Paris, an XIII. 

PHYSIC , in medical Repository. Yol. I. New-Yor. 1804. 
Roux , de la resection ou retranchcment des parties d'os malades. 

Paris, 1812. 
WARDROP , in medico-chirurgical Transactions. Yol. V. p. 358. köv. 
BOYER , az i d . h . T h l . I I I . 1. 8 6 . k ö v . 

LÄNGENBECK, von der Bildung widernatürlicher Gelenke nach 
Knochenbrüchen, in dessen neuer Bibliothek für die Chirurgie 
und Ophthalmologie. Bd. I. 81. 1. 

1 + 
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O p p e n h e i m über die Behandlung der falschen Gelenke a R u s t 
Ma gazin — jaban Bd. XXVII. 203. I. (minden addiglan ösmért 
álizülések eseteinek orvoslását öszvegyüjtötte. 

660. g. 

Ha valamelly tört csontnak két végei, merő kéreg 
által nem egyesülvén, azok porczgyurmával húzódnak 
be, vagy ha a' lágy részek közikbe veszik magokat, úgy 
természetellenes izülés (Articulatio práeternaturalis) vagy 
álfoglalvány ( Pseudarthrösis ) szármozik. A' törvégek 
ezen esetben mozgékonyak maradnak, a'tag természetes 
mozgásai nagy részt akadályoztatnak, vagy épen lehe-
tetlenek. 

661. 

Az efféle álizülésnek okai lehetnek: a' törésnek 
rosz beigazitása, a' tag' gyakor mozgásai, közönséges 
betegségek és élemedett kor (533. A' törvégek már erő-
sebb egyesülése is tágulhat ollykor ismét különös káros 
befolyások alatt, a' mennyiben a' csontgyurma fölszi-
vatik , és a' törvégek csak porczos gyurma által marad-
nak egyesülve. Atalában fogva a' természetellenes izü-
lés képelődése a' gátolt csonttermődésnek a' gyors fölszi-
váshoz képest való ellenarányán alapodik, mellynek 
alkotása tehát a' természetes csontképlődéshöz nem ha-
sonló.— Azon időpont, mellyben a' csonttörések már 
elegendőleg egyesültek, igen különbözik ugyan (532 g.), 
az álfoglalványt mégis valóban annak tarthatjuk akkor, 
ha már a' törés után 6. hónapnál több elmúlt, és a' tör-
végek mégis mozognak. -— Az álizülések minden cson-
ton tapasztaltattak ugyan, de leginkább mégis a' föl-
karon. 

662. S. 
Az okok kűlönbféleségéhöz képest, ezen bajnak or-

voslása is változik, legalább azért, hogy támadása el-
keriiltessék. De ha ezen baj már létre kapott, úgy a' 
gyógyulás csak akként történhetik meg, hogy a'porcz-
fedte törlapok a' heveny válásnak állapotjába tétetnek, 
az az bennök a' gyuladásnak illendő foka hozatik 
elő, a' mi a' törlapok egymáshoz való clörgölése , 
azoknak lefürészölése, és cC genyszalag beöltése által 
történhetik. 
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663. 

A'-törvégek dörgölése egymáshoz, és azoknak azu-
táni illendő kötözés által eszközlött öszvefoglalása csak 
ott lehet elég, hol a' természetellenes ízúlés csak most 
vaii készülő félben, mert általa a' gynladásnak elegen-
dő foka soha sem okoztalik. Ezen tekintetből a' tör-
végeknek erősen odafekvő kötelékek által eszközlött együ-
ve tartásán is iparkodtak, hogy a' beteg járása, 's mené-
se által azok gyuladfisba essenek. 

? 
En e' nemíí esetekben, miután a' tagot nyomadékokkal be-

fedeztem volna, ezekre az egész tagot környelő nemezpapirbul ké-
szített zsindeleket raktam , mellyeket a' Scultet pólyájával közön-
séges módon betekergetvén , aztán reájok pólyával töl tött tiiszőköt 
és közönséges zsindeleket raktam, és végre a' kötözést illendőleg 
rászoritván, az egész bekötést több ideig íonhagytam. 

WRIGHT'S drei Fälle von Heilung falscher Gelenke durch Druck-
verband in American Journal of medical Sciences.? Vol. II. lap. 
270. Hamburg. Ma srazin. der Ausland. Literatur. 1829. Jan. Febr. 
148. lap. 

Lásd: FIEURY-t ís , des effets de la compression dans le t ra i -
tement de plusieurs maladies externes et surtout dans les f r a -
ctures et fausses articulations, avec cjuelques réílexions snr cet -
te derniére maladie; in Memorial des hospitaux du Midi par 
D e l p e c h . Septemb. 1 8 3 0 . 1 . 5 3 9 , 

Említést érdemel még a' lágy részekbe tett bemetszés után 
a' csontvégeknek karczozása , valamint ezeknek étető szerekkel 

——teendő tapintgatása. 
WEILINGER , Heilung eines künstlichen Gelenkes ; in RÜST'S Ma-

gazin. B. XXXIV. 330. 1. 

664. S. 

Hogy a' porczfedezett törlapok lefárészöltethessenek, 
először is a' csont azon helyen, hol legfölíiletesebben fek-
szik, és a' nag3robb edények és idegek megkíméltethet-
nek, a' tag oldalán tett elegendő nagy hosszmetszés ál-
tal a' fedező és öszvetartó részektől kell hogy letakari-
tassék 5 erre a' törvégek a' sebből kitolatnak, a' lágy 
részek az alájok tett lemez által mentségbe tétetnek, és 
alkalmas fiirész által először is az alsó, aztán a' fölső 
törvég vétetik le. A' vérző edények műtétei közben le-
köttetnek, erre a' törvégek viszonyos érintetbe hozat-
nak , és egy szóval az egész bajjal úgy bánunk, mint akar-
melly sebbel járó csonttörésnél. 
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665. i 
A' genyszalagnak behúzása következendő kép törté-

nik: a' torvégek nyújtás és ellennyujtás által illő helye-
zetekbe hozatnak, sőtt egvmástul valamennyire el is tá-
voztatnak. Erre jól vigyázván, fölkeresi a' sebész azon 
helyet, hol a' tűbe húzott genyszalag az egész tagot meg-
járhatja a' nélkül, hogy nagyobb edény vagy ideg meg-
sértetvén , a' genyszalag a' két torvégek közé jőjön. A' 
tag ezután illeudőleg kinyujtátik, és a' neki kiszabott 
helyezetben illendő kötözés által tartatik. A' torvégek 
közé öltött genyszalag naponként ide 's tova huzassék, 
és csak akkor mozditassék félre, ha már tapasztalhatni, 
hogy a' torvégek együve nőtek. Ha az egyesülés még 
3—4. hónap alatt sem történt meg, akkor arról minden 
reménységünket letehetjük, midőn is ha a' beteg álfog-
lalványának bajaitól törikszakad meg akarna menekedni, 
a' csonkitásnál egyebb nem marad hátra. 

W e i n h o l d (von der Heilung des falschen Gelenkes és a. 
t . in Huffelands Journal. Mai 1826.) tfikézlékes7.eit (Nadeltrephinen) 
jó fogonattal használta, mellyekkel ikképii genyszalagot (Keilför-
miges Setaceum) húzott b e , ezt pedig izgató szerekkel kente meg. 

666. S. 

A' genyszalag alkalmozása, ha némelly ferde töré-
seknél a' törlapok egymáshoz akként állanak, hogy a' tű 
átszúrásakor ez által nevezetes edények és idegek sértetnek 
meg, nehezséggel és veszedelemmel járhat. Ha a' torvé-
gek akként állanak egymáshoz, hogy fölületeik egymást 
csak egy kis helyen érik, akkor a' torvégek mindenek 
előtt illendő helyezeteikbe állandó kinyujtás által kell 
hogy tétessenek, ha t. i. a' genyszalag behúzása által 
valamit használni akarunk. 

667. S. 

A' genyszalag behúzása egyszerűbb és nem annyira 
veszedelmes, mint a' torvégek elfürészölése , sőtt általa 
a ' gyógyulás a' tag rövidülése nélkül is megtörténhetik. 
— A' torvégek lefűrészölése után veszedelmes tünemé-
nyek állhatnak elő, t. i. gyuladás, genyedés, és fene 5 
mellyek halállal végződhetnek. A' czombcsonton teendő 
fürészölés mindig nehezen vitethetnék végbe, és nagy 
veszedelemmel jár ; hanem ez is szerencsésen is eszkö-
zöltetett már. '"). A' két konczú tagoknál a' lefürészü-
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lés kivihetetlennek tartatott, de F r i c k e és G i t t a d i n i 
megtették mégis ezen műtéteit az alkaron. 
1.) Medico-chirurgical Transactions. Yol. I I . 47. I. 
2 . ) OPPENHEIM, az i d . h . 242-. 1. 

5.) OMODEI Annali universal, di Medicina. Marzo 1826. 4 í l . I. 
BAI.LIFS Apparat zur Fixirung der falschen Gelenke 1. TROSCHKI. 

Diss. de Pseudarthrosi Berol. 1826. 
SOME , Heilung falscher Gelenke durch eine eingezogene Drathschlin-

ge und Ausdehmings-Apparat in Medico-chirurgical Tranaactioni. 
Vol. XVI. 

II. 

N y ú i a j fc. 

L. HEISTER, de labio leporino. Heirast. 1744. 
Louis , in Mémoires de l'Académie de Chirurgie Vol. IV. 585. L 
LOCHER, de operatione labii leporini Jenae , 1792. 
FRETER , de modis variis, quibus labium leporiuura curatuv. Ha-

lae , 1793. 
CELLLER , de CLERMONT. De la division labiale. Paris an X I . 
RIEG , Abhandlung von der Hasenscharte. Frankfurt 1803s-
DKSADLT'S chirurgischer Nachlass. Bd. II. Thl . 3. 179. 1. 

668. 5. 

A' nyulaß Habiam leporinum) azon váladéka az 
ajknak, mellybe a vörös szegély szinte folytatódik. Ezen 
baj mindig az első képződésnek hibája, de az ajkak agg 
megválása külső erőszak következése is lehet, t. i. ha 
a' seb szélei nem egyesitetvén behegednek. Az első eset-
ben az ajk szélei simák, finom hámmal borítatnak, a' 
másodikban rendetlenek, kérgesek. —A'nyúla jk csak nem 
mindenkor a' fölső ajkon telepedik meg, de ollykor az 
alsón is tapasztaltatott. Az ajk vagy csak részenkint, 
vagy egészen megválakozik, sőtt ollykor a' lágyrészek 
hasadékjához a' fölső áll és az inynek megválása is jár. 
(farkastorok, Wolfsrachen; hasadt iny, palatum fissum). 

A' nyúlajk ollykor egyszerű, máskor szélei között 
nagyobb vagy kisebb kozszilak fityeg, gyakorta a' nyúlajk 
hézagába csontnövetek dudorodnak b e , vagy pedig a? 

megletteknél a' nyúlajk szélei közt a' fogak mutatkoz-
nak. — A' nyúlajk csak akkor hátráltatja a' szopást a' cse-
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csemőknél, midőn egyszersmind csontmegválással kö-
tetik öszve. A' megletteknél a' nyúlajk által a' beszéd, 
főkép az ajkbötüknek kiejtése mindenkor eltisztátala-
nodik. 

669. S. 
A" nyúlajk mint az eredeti képződésnek, hibája az 

ajkak és állcsontok ~ iszamaradó kifejlődésében áll. A' 
nyúlajk jobbadán, ve mint a' farkastorok is bal olda-
lon tapasztaltatik, midőn a' jobb ép állapotban marad.— 
Gyakorta az orrsövényhöz alól egy csontdarab nő a' ha-
sadékba, melly több metszfogakat foglal magában ( let-
tős farlcistorok, doppelter Wolfsrachen). A'szagideg a' 
nyúlajk, és hasadt ínynél többször hibázni tapasztaltaték. 

670. S. 
A' nyúlajk csak műtétei által orvosoltatliatik meg, 

a' mi abban áll , hogy az ajk szélei hisztorával vagy 
ollóval lemetszetnek, 's ezek hevenyében egyesítetnek. 
Ez annál könnyebben megesik, minél egyszerűbb a' 
hasadék. Ha egyszersmind hasadt íny is van jelen, úgy 
ez a' lágy részek öszvegyógyulása után magátul bezáró-
dik 5 de ellenben az egész életben is megmaradhat. Ámbár 
a' tapasztalás bebizonyította, hogy ezen műtétei az igeti 
zsenge csecsemőknél is tellyesitethetik, azzal a' nyolcza-
dik hónapig halaszkodni mégis legtanácsosabb. Csak ha 
a' nyúlajkhoz farkastorok is járul, és a' csecsemő nem 
szophatik, lehet az első hat hónap alatt a' műtéteit esz-
közölni. A' két esztendős gyermekeknél ezen műtétei 
mind addig hálasztassék, míg elegendőleg meg nem esze-
sednek. — A' hasadék széleinek pólyákkal vagy ragta-
passzal eleve eszközlött öszvehuzása a' végbül, hogy kön-
nyebben egyesítethessenek, haszontalan-, bátor azon rész-
ről jó , hogy a' gyermek a' kötözéshöz jókor hozzá szo-
kik. — GsontnÖvet lévén a'hasadékban jelen, ezt szük-
ség először csípfogóval levenni, 's a' vérzést megállí-
tani. A' metszfogak előre agyarodván, ha ezek első 
rendbeli képződésüek, huzattassanak k i , ha pedig má-
sodrendbeliek , állandó nyomás által iparkodjunk rend-
be állításukon, mi ha meg nem történhetik, ezek is 
k i i r ta tnak.—A' gyermek műtétei előtt, mindenkor jó 
darab ideig ébren tartassék. 

671. 
A' műtétei köve+kezőkép vitetik végbe: a' gyerme-

ket az egyik segéd akként tartja, hogy lábait lábai kö-
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zé veszi, kezeit kezei közé fogja. A' másik segédke-
zeit két oldalt a' gyermek álla- -alá teszi, 's velők a' 
gyermek pofabőrét előre tolván, 's egyszersmind álliite-
rét lenyomván, a' gyermek egész fejét az előbbeni segéd 
melléhoz feszíti. A' gyermek fejének egy kévéssé előre 
kell hajtva lenni. Ha az ajk a' foghússal öszve van nőve, 
ezt kell először elegendő terjedelre domború kusztorá-
val fölfejteni. 

A' sebész bal mutatójával és hüvelykével, vagy pe-
dig ugyan a' balkezében tartott fogóval a' bal nyúlajk-
lebenynek alsó szegletét kapja meg, 's azt meghúzza és 
egy eléggé vaskos ollónak éle felé tompa szeglettel dom-
borodó tompa hegyű lemezét az ajk alá olly magosan 
tolja, hogy annak hegyei a' hasadéknak fölső szegletét 
valamennyire meghaladják. >— Vágás közben az ollót 
egy kévéssé fölfelé csúsztatja, 's ekként a' nyúlajk bal 
lebenyének vörös szélet egész hosszában levágja. — En-
nekutána a' sebész bal kezének hüvelyk és mutató ujai-
val a' nyúlajk jobb lebenyének alsó szegletét fogja meg, 
és kezét keresztbe vetvén, akként veszi le a' leveendőt, 
mint az elöbbeninél. A' két vágásnak a', nyúlajk szeg-
leténél szorosán kell egymáshoz érni. Es ha a' vágás 
talán egyhuzomban meg nem történhetnék, az azon irány-
ban végezetig folyi.assék , a' nélkül hogy a' már sebzett 
részt igen meg kellene feszíteni. 

672. S. 

A' Jcusztorát használván, az ajk egy alája tolt fa-
lemezzel , vagy legczélirányosabban a' B e i n 1 ajktar-
tójával tartatik helyben; melly utolsónak parával, vagy 
fával fölkészített lemeze az ajk alá olly magasan tola-
t i k , hogy mind a' két lemez a' nyúlajk szegletét meg-
haladja; a' lemezek ekkor ollykép csukatnak öszve, 
hogy a' természetes tulajdonú bőrbül a' piros nyiílajk 
szegélye mellett mintegy egy fél vonalnyi maradjon fe-
dellen. Erre a' kusztorát a' nyúlajk szeglete fölött egy 
vonalnyira berántván, élét az alátolt fa, vagy para al-
mányhoz nyomván, az eszköz a'fölső lemez oldala mel-
lett ollykép huzatik a lá ; hogy az egész nyúlajk széle 
leszelessék. Ekként bánunk a' nyúlajk másik szélével is, 
midőn is a' kés beszúrásának pontosan az előbbenihöz 
kell esni. 

C") Beobachtungen der chirurgischen Acadcmic zu Wien 1801. 
Bd. I . Tab. IX. 
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673. S. 
A' vérzés közönségesen nem nagy, és a' seb ügyes 

egyesítése által megállitatik. A' fölújitott nyúlajk szé-
lei az ugy hívott körültekert varrat (Sutura circumvo-
luta) által egyesitetnek legalkalmasabban öszve. Ezen 
czélra aczél hegyű egyenes arany vagy ezüst pöczkökkel 
(Stift) é lűnk, mellyeknek hegyeik levétethetnek. Bal 
kezünk hüvelyk és mutatójával a 'ba l ajkszélet megkap-
ván , a' tűt az ajknak piros széléhöz közel, a' sebszéltül 
pedig három, négy, egész öt vonalnyi távolságra függő-
legesen egész az ajk belső bőréig szúrjuk be ; ekkor a' 
tűt vízirányos helyezetbe fektetjük ollykép, hogy belebb-
tolása közben hegye a' belső ajkbőrhöz közel magán a' 
seb lapon jő jön ki. Ezután a' másik sebszél bal kezünk 
ujaival az átszurotthoz közelítetik , és a' tű azon irány-
ban tolatik ebben tovább, és akként szuratik által rajta, 
mint az előbbi ajkszélbe szúratott. Az ajkszélek átszú-
rása megtörténvén a' tű ' hegye félretétetik, a' bent ma-
radott pöczök körül czérnaszalagcsa vettetvén , ennek 
végei segéd által meghúzatnak lefelé. -— Az első pöczök-
tül két vagy három vonalnyira ezután egy második tű 
öltetik be, e' közben bal kezünk hüvelyk és mutatójával 
a' jobb sebszélt a' tű ellenébe nyomván. A' nyúlajk 
nagy lévén, egy harmadik, sött negyedik pöczöknek 
behúzása is szükségessé válhatik. — Ezek után a' pöcz-
kök körül QO képre viaszos fonalszalagcsák tekerte tnek-
még pedig először a' fölső, aztán a' többi körül , mel-
lyek is egész addig huzatnak r á , míg általok a' seb-
szélek szoros érületbe nem jőnek. A' fonalszalagcsa vé-
gei bokorra köttetnek. A' pöczkök végei alá, azoknak a' 
bőrbe való hatások megakadályozása miatt többszörös 
ragtapaszdarabok tétetnek. Az egyesítés olly ragtapasz-
csíkokkal ápoltatik, mellyeknek végei hasítva lévén kö-
zepüknél fogva a' tarkóra tétetnek, a' meghasított vé-
gek a' fülek alatt el az előre tolt pofákra vezettetnek, 
azoknak végeik a' pöczkök hézagain egymáson kasul es-
nek , és az ellenkező oldalra ragasztatnak. 

D i e f f e n b a c h a ' körültekert varrathoz a'közöase'ges pöcz-
kök helyett a' finom károlyfiiredi robartciket használja, mellyeket 
ö egyenként tekerinti körül czérnával, és a' tűk két végeit ol ló-
vei csikkantja el. 

A' műtétei kimenetelére körül belől mindegy akar kuszto-
rával , akar ollóval vétessenek le a' nyúlajkszélek. A' vastag m á -
jas , egyenetlen nyúlajkszéleknél mindenkor czélirányosabb leend 
a ' kusztora. — A' hasadéknak körültekert varrattal , és az emlí-
Setl ragtapaszokkal eszközlött egyesítése a' legczélirányoiabb , mi-
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vei a' némellyektől ajánlott gombos varrat az érülést nem olly 
szorosan eszközli, és a' fonalak könnyen kiszakadnak. A' R i c h -
t e r , S t ü c k e l b e r g és mások egyesítő pólyái és erőmüvei kön-
nyen lecsuszannak,. 

674. J. 

A' műtétei után a' gyermek mindenkor oldalvást 
hajtva tartassék, vigyázván arra, ha a' vérzés tart-e 
még; mellynek enyhítésén, a'mennyihen csak hatalmunk-
ban áll iparkodnunk kel l ; a' táplálmányok egyedül a' 
szájszegleteinél nyújtassanak. Ha a' csecsemő igen sokat 
sir, nyujtsunk neki egy keves mákony szörpöt. A' kö-
tözés naponkint langyos vízzel takaritatik ki az orrbul 
folyó takony tú l , a'pöczkök pedig olajjal kenetnek be. 
Negyed napra miután a' ragtapaszok levétettek, a' pöcz-
kök pedig eléggé megtisztitattak, és beolajoztattak vol-
na, legelőször is a' fölső, a' következő napon pedig az 
egy ebb alsó pöczkök huzatnak k i ; de húzás közben az 
ajk a' bal kéz ujaival tartassék öszve. A' ragtapaszok 
egész a' tökéletes öszveforraclásig folyton alkalmaztas-
sanak. 

675. I 

A' műtéteit nagyobb gyuladás követvén, nyomban 
a' fonalszálagcsak ha azok igen meg volnának szorítva, va-
lalamennyire oldassanak fö l , és az ajk borongattassék 
ólomvizzel. A' beálló görcsök és rángások kábító sze-
reket kivannak. — A' tűk kiszakadván, az egyesítés ú jó-
lag azonnal vagy a' körültekert , vagy a' gombos varrat 
által kell hogy megtétessék; ha pedig a' hasadék szélei 
hézaga csak részbeli, az Öszvehuzó ragtapaszok folyta-
tott föltétele is eléggé ápolhatja az egyesítést. Ugyan ez 
csakugyan az első esetben is legczélirányosabb leend, mi-
vel a' gyuladt sebszélek által vezetett pöczkök ismét ki-
fognának szakadni. -— A' pöczkök kiszakadását átalában 
legbiztosabban elkerüljük, ha a' pöczkök a' sebszélek-
től jó távul szúratnak be és k i ; és ha azok 3. napnál 
tovább bent nem hagyatnak. 

V a n O n z e n o r t azt javasolja, hogy a' pöczkök a' seb 
két széleire tett bőrdarabokon vezettessenek keresztül; ekként t. i. 
azoknak kiszakadása meggátoltatik. 

676. S. 
A' kettős nyúlajknál, ha a' közdarab ép és nagy, a' 

sebszélek a' közepdarabtól két oldalrul újitatnak fö l , a' 
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pöczök pedig a' nyúlajk szélein meg a' közdarabon ke-
resztül vezettetik. Hanem ha a' közdarab csekély, és 
nyomorú, akkor ezt egészen lemetszeni kell. Ha a' ha-
sadék egész az orrig terjed, akkor az ajkat egész azon 
magosságig kell a' foghústol fölfejteni, midőn aztán a 
hasadéknak fölső részét szabad kézzel fölújitván, a' fölső 
pöczök olly magosan alkalmaztatik, a' mint csak lehet. 

FRORIEP'S chirurgische Kupfertafeln. Taf. CCXXV. CCXXVI. 

677. S. 
A' kemény íny hasadékának egyesítésére semmit 

sem tehetünk. Némellyek a' fölső állcsontnak kengyel-
vasféle készület által eszközlött öszvenyomását aján-
lották, -— Ha a' természet ezen hézagot maga ki nem 
tölti , úgy a' vele járó bajok ezüst vagy bőrlemezhöz tű-
zött a' hézag idomjához alkalmazott szivacs által eny-
hitethetnek. 

DIEFENBACHS Vorschlage, s. HECKER'S literarische Annalen. Ju-
li 1827. 

III. 

A' lágy íny hasadéka. 

GRAEFE , die Gaumen - N a h t , ein neuentdecktes Mittel gegen an-
geborne Fehler der Sprache: im Journal für Chirurgie und Augen-
heilkunde. Bd. I. 1. es 556. 1. 

STEPHENSON , Dissert. de Velosynthesi. Edinb. 1820. 
DONIGES , de variis uranorliaphes methodis Apliorismi. Berol. 

1824. 8. 
EBEL , Beiträge zur Gaumen - N a h t ; im Journal von GRAEFE und 

v . WALTHER. B d . V I . S t . 1 . 7 9 . 1. 

WERNECKE , über die Gaumen-Naht } ebendas. 102. 1. 
Roux , Mémoire sur la Stophylorapliie , ou suture du voile du 

palais. Paris. 1825. 8. 
DIEFENBACH, vergleichende Anatomische Untersuchungen über den 

Gaumen — Segel; in HECKER'S literarischen Annalen. — Bei-
träge zur Gaumen-Naht; ebendas. Febr. 1826. 145. i. — Juli 
1827. 343. 1. 

F. SCHWERDT, die Gaumen-Naht. Eine Darstellung aller ihrer 
Methoden und der dabei gabiäuchlichcn bis jetzt bekannten In> 
strumente. Mit einer Vorrede Von v. GRAEFE. Mit 4. Kupfer-
taf. Berlin 1829. 4. 
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678. S-

Hasadéi; vagy rés, repedéh a' lágy ínyen mint el-
ső képződésbeli hiba nem ritkán jelenik meg az embe-
rek közt-, ollykor csak a' nyelcsapot foglalja el , (hasadt 
nyelcsap, uvula biíkla), vagy pedig az egész lágy ínyre 
elterjed , sött ollykor a 'kemény ínynek nagyobb vagy ki-
sebb terjedetű réáével és a 'már emlitett nyúlajkkal jár. -— 
Ezen korcsképzödésnek következése az élet első éveiben 
bajos, vagy főkép vízirányos helyezetben épen lehetet-
len szopásban áll. Ápolások efféle gyermekeknek azért is 
gyakorta nagy bajjal j á r , a' szopás csak akkkor eshetik 
meg, ba ők egészen egyenesen tartatnak, és ha egy-
szersmind a' tej kiszivárgatása az emlőkre tett nyomás 
által elősegítetik, vagy ha nékiök az emlitett álló he-
lyezetben a' táplálmányok csekély mennyiségben mind 
untalan nyújtatnak. — Fogonatai ezen elfajult képződés-
nek a' későbbi életidőben, főkép a' beszéd akadályaiban 
állanak, melly nálok érthetetlen és kellemetlen.'—Egy-
szersmind ezen bajlepte személyek szájokon a' leget erő-
vel ki nem lökhetik, a' nedveket pedig vízirányos he-
ly ezetben baj nélkül le nem nyelhetik. 

679. S. 
Ezen bajon dugaszok által épen semmit sem se-

gíthetünk, mivel ügyesen nem alkalmaztathatnak, a ' 
hangok izelés^re pedig az előbbi akadályok tovább is 
fölmaradnakf Csak az érmeczes igen nagy gonddal ké-
szitett^cíugaszok csekélybithetik valahogy a' bajokat 
melíyeket azért is csak azon esetekben használjuk, mel-
lyekben a' hasadék egyesítése nem diszlett , avagy á-
talában a' műtételhöz fogni sem lehetett, — Az egyet-
len egy segedelem a' hasadék széleinek előre bocsátott 
föliíjitása után eszközlött egyesítésben áll. — Ezen mű-
tétei (ínyvarrat Gaumennath; csapvarrat, Staphylo-
raphia, Kianoraphia, Uranoraphia, Uraniskoraphia) mel-
ly et először G r a e f e fedezett fö l , és egyszermind vég-
höz is vi t t ; (1816-ban) nem annyira a' vele járó 
sérelemre, mint inkább a' finom fogásokra nézve ne-
vezetes. — Minél dagadtabbak , minél kevesbé elál-
lók a' hasadéknak szélei, minél csekélyebb maga a' 
hasadék: annál tökéletesebb rendszerint a' műtétei fo-
gonata. Ha egyszersmind a' kemény íny is meg van 
hasadva , a' lágy ínyen csak ritkán eszközöltethetik 
tökéletes egyesülés, 's többnyire egészen szerencsét-
lenül esik ki e' műtétei. — A' műtétei gyermekek-
nél soha se tétessék, hanem csak a' megletteknél, — Az 
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ínyvarrat egyebként az együttszült hasadékon kívül , a' 
lágy ínynek még más beteges állapotjai ellen is alkal-
maztathatik, p. o. ha rajta seb ejtetik, vagy ha buja-
senyves fekélyek következésében megválik, 'stb. 

1 . ) GRAEFE'S künstliche Gaumen - Segel; in seinem und W A L -
THER'S Journal . Bd. X I I . 655. 1. 

J. SNELL , Observations on the history, use and construction of 
obturators or artificial palates ; illustrated by cases of recent 
improvement. 2. Edit. London 1828. 

2.) Még i s , milly kévésé lehet általa használni lásd. DIEFFEX-
BACH, in RÜST'S Magazin. Bd. X X I X . 491. 1. 

3.) FERIER, in Révue médicale 1823. Jui l let , 1. 245. — Jour-
n a l v o n GRAEFE u n d v . WALTHER. B d . V I . S t . 1 . U S . 1. 

E b e i azt tanácsolja, hogy a' beteg a' műtéteire az iny-
vitorlának érintgetése és ecsetelése, a' nyelvnek lenyomása 's tb. 
által elökészitessék, hogy t. i. ezen részek az ingerekhöz szokja-
nak. — G r a e f e pedig azt javasolja, hogy az ínyvitorlának ha-
sadék széleihöz közel eső részek , tömény só vagy kénsavval hir-
telenében éregettetvén , gyuladásb;\ és felületes genyedésbe hozas-
sanak , hogy t. i. ezen részek képeleteinek ekként okozott meg-
változása által azok az egyesülésre alkalmasabbakka tétessenek, 
ha t. i. azok alkotásokban igen fölernyedve, puhák és nedve-
sek ; egy szóval takony liártyanemüek voltak. — (1. Schwerdt az 
eml. h. IX. Bd.) 

680. S. 
G r a e f e eredeti előadása szerint a' hasadék széle-

it az öszvenövés alkalmas állapotába kell tennünk, melly 
czélbul vagy bizonyos ellentartóval fölkészitett vésüféle 
eszközzel szeletik le a' bebőrödzött szél, vagy pedig 
só-vagy kénsavval, alszénsavas hamaggal (Kali purum) 
kőrös festvény 's effélékkel kenetik az be. — Minekutá-
na az első esetben hideg vízzel tett szájöblités által a' 
vérzés megállott, a' másodikban pedig a' var leesett 
volna, és sarjadzás mutatkoznék; akkor egy fonalhatot-
t a , 's horog képre meghajtott tűt az úgy nevezett tű -
fogóval vévén kezünkbe, azt az íny hasadékába visszük, 
és az ínylebeny szélitől, két vagy három vonalnyira há-
tulról előre az egyik szélén átszúrjuk. A' tűt hegvénél 
fogva fogó segedelmével megcsípvén a' szájbul kihúz-
zuk. Ezennel a' foual belső végét huzzuk a' tűbe, és 
az ellenkező ínylebeny szélén hasonlókép öltjük által. 
A' férczek száma a' hasadék nagyságához képest külön-
bözik; az egészen meghasadt lágy ínynél rendszerint 4. 
5. fércz kívántatik; először minden esetre a' fölsőket 
kell föltenni. A' hasadék egyesítése az ínyhöz vezetett, 
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'a úgy nevezett anyának (Mutter) oldallikaiba húzott 
két két férczvégnek behúzása által történik akként, hogy 
minekutána ezek eléggé ráhuzattak volna, az anya csa-
var segedelmével záratik b e . — G r a e f e későbben miu-
tán ezen műtétei mások által egyszerűbben vitettet volna 
véghöz, egy különös előlrül meghajtott csipeszt hasz-
nál t , mellyel ő az ínylebenyt szélétül mintegy fél vo-
nalnyira megcsípvén meghúzza, és egy keskeny kusz-
torát a' hasadék szegletéhoz közel szúrván be , ezt fű-
részölve (riszálva) húzza felülről alá felé, 's ekként vá-
lasztja meg a' csipesszel megfogott ínylebeny-csíkot. 
Hasonlókép teszen a' másik ínylebennyel is. — A' seb 
egyesítésére G r a e f e egészen egyenes tűköt használ, 
mellyek tűfogókkal (Nadelhalter) szúratnak be. A' fe-
kete színű beolajozott czérna szálak a' seb felé nyújtott 
két kéz mutatóival először is sebészi , azután egyes 
csomóval köttetnek öszve, és közel a' csomóhoz met-
szetnek cl. 

Bei ScnwERDT az. id. h. und in seinem , und WALTHER'S Jo-
urnal. Bd. X. 371. 1. 

E b e i (az id. h. 81. I.) férczelésre vagyis aggatásra rövid , 
egyenes, kétélű t űke t , és egy oldalvást görbített orrmányu 
(Scbnabel) tűfogót haszná l t ; — D o n i g e s olly hosszú nyakú, ho-
rogkép görbített hegyű, hegyénél füles tűt a jánl , melly egy ferdén 
lefelé hajtott markolatba van beszorítva ; minekutána ezen tűvel 
az ínylebeny széle hátulról előre átszuratott volna , a' fontalok 
egyik vége horog vagy csipesz által kioldatik; ennekutána az esz-
köz , a' nélkül hogy a' fonal kihúzatnék belőle , viszavezettetik, 
és az átellenben lévő iayfalon épen akként szuratik által mint 
az előbbenin ; a' feríal másik vége hasonlókép oldatván ki. Ezen 
hánás ártalmairól olvasd: S c h m i d t , Journal von G r a e f e 
und v. W a i t h e r . Bd. Y. St. 2. 338. 1. — W e r n e c k e hal-
héjas nyelű előlrül fülestűt használt : — L e s e n b e r g n e k tűje 
hasonló a' D o n i g e s t ü l ajánlotthoz, mellynek hegye befedez-
tethetik. (Diss. de Staphyloraphia quaedam Rostochii 1827). 

A' csomó ráhuikolására szolgáló eszközöket is különbözőleg 
módosították az említett sebészek. W e r n e c k e két vájús kú-
tász vesszővel egész az ínyig taszította a ' csomót, és ekkor vágta 
el a' fonalvégeit; E b e i apró csőveket, D o n i g e s pedig kü-
lönös csomószorítót használ t . 

D i e f f e n b a c h (az e. h. Febr. 1826.) a' hasadék széleit 
knsztorával újítja f ö l , és különös tűk segítségével, mellyeknek 
hát so üres részekbe olomsodrony van becsavarva, ölti ezt be , a ' 
hasadékot az ólomsodrony öszvetekergetése által egyesíti, ezt az 
ínyvitorlátul néhány vonalnyira lemetszi, és öszvefont végeit fölfelé 
ha j t ja , hogy a' nyelv' tövét ne izgassák. — Az ólomsodrony erő-
tebb öszvehuzódást mondatik eszközölni. — Kívánt fogonattal vi-
tetet t véghöz ezen műtétei az eml. h. Juli 1827. 343 1.). Az íny-
varratnak fogonatát az által biztosítja D i e f e n b a c h , hogy az 
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egyesitett hasadéktul két oldalra az ínyt az alsó ívszéltől fél hü-
velyknyire eltávoztatja, c' kusztorával á tü t i , és egész a ' csont 
ínyig átmetszi. Ez minden feszülést azonnal megszüntet, az egye-
s í te t t szélek petyhüdve függenek le a' középen, azonnal öszve-
hegednek, a' sodronyok nem metszetnek be , nem genyednek ál-
tal , és a' beteg szabadon lélegzik hortyain , holott más-
ként az ínynek nagy daganata a' lehellést igen elnehezíti. — A' 
beteg félelem nélkül élhet folyó eledelekkel. Az ínynek jelen 
volt nagy feszülésénél egyszersmind az ínyállomány 's terjedek so-
kat nyer , ha az oldalvásti nyílások 10—14. nap alatt sarjadzás 
á l ta l tökéletesen bezáródnak. (R u s t Magazinjában. Bd. X X I X . 
491. lap:). 

D i e f f e n b a c h tanácsa miként kelljen az egyesítést bizo-
nyos különös fogóval eszközleni. 

K r i r a e r (a' G r a e f e és W a l t h e r Joumáljában Bd. 
X. 622. 1.) a ' hasadék széleinek fölújitására pöfedék fogóval (Po-
.lypenzange) és egy egyszerű késsel é l ; — a' czérna szálak be -
húzására pedig olly tű t használ , rnelly mint a' L e s e n b e r g é 
bezárathatik. 

HRUBY ínytartója hasonló a' BEINL ajktartójához 1. Journal 
v o n GRAEFE u n d WALTIIER. B d . I X . 3 2 3 . l a p . T a f . I I I . F i g . 2 . 

SCHWERDT hasított tűje a' fonal bevezetésére az id. h. Taf. 
IV. Fig. 7. 

B o n f i l s (Journal de Medicine. 1830. Decemb. 297. 1.) 
az ínyszélek fölújitása után az ínymenyezetrül egy illendő nagy 
ságú V-képii bőrdarabot fejtett le , mellyet gombos varrattal fér -
czelt a ' hasadékba. — Az eífelőli észrevételeket 1. ugyanott 293. 1. 

A' száj tárva tartására, és a' nyelv lenyomására ajánlott 
művészi szerek u. m. parafának dugása az őrlő fogak közé , 
S u c h e t Katagoglossusa (Journal complement. du Dict. des Sci-
ences médicales. November 1822) valamint tompa horgoknak be-
tétele a' szájszegleteknél többnyiie szükségtelenek, a' nyelvnek 
lapocczal tett lenyomása pedig annál inkább ártalmas, hogy általa 
a' fuldoklás annál jobban előmozditatik. A' betegnek elszánt erös 
akaratja többnyire elég. — A' száj - , 's torokbeli részek több-
szöri érintése a' műtétei előtt nem árt, mert ekként a' beteg nagy 
izgékonysága tompul. Az is megjegyezni való még, hogy műtétei 
közben a' betegnek többszöri köznyugalom engedtessék, száját pe-
dig hideg vízzel öblítse ki , részint hogy a' vérzés megálljon, xé-
ezint hogy az odatapadó takony félremozditassék. 

681. S. 

A' műtétei után G r a e f e szerint azon legyünk hogy 
a férczek eléggé szorosan maradjonak fön. A' torokban 
sok takony gyülekezvén Öszve, azt kifecskendés, tépet-
t e l , vagy rongy-ecsettel tett kiecsetlés által távoztatjuk 
el. Egy vagy két szemernyi szepnőnyevonat, kevés 
vízben fölolvasztva nagyot könnyít a' beteg állapotján. 
Mindjárt az első napokban peteszékkel vegyitett bor ka-
nalonjiént szedve engedtetik a' betegnek, és tápláló cső-
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rék adatnak nekie. A' seblapok élettehetségét sósavból, 
égényböl, 's egyenlő menyiségnyi fütejfestvény (Tinctura 
euphorbii) körösfestvény, mir h afest vény, vagy a ' t o m -
pa egymiknél kajenna - borsfestvény, és paprika fest-
vényből (Tinct. piperis cajennae et capsici annui) álló 
vegyítékkel azokra tett beecseteléssel segítjük elő. A' 
férczek csak akkor vétetnek k i , ha magoktül egészen, 
vagy nagyobb részt kihulló félben vannk. -— Az öszve-
növés csak részenkint történvén , a' szájat minden eről-
ködés nélkül vörös borral öblitetjiik k i , a' tár helyeket 
pedig rózsamézzel, mirhafestvény, és pórissal ecseteljük 
be ; a' betegnek tápláló de csak folyó táplálmányokat 
engedünk; nekie a' beszélést megtiltjuk. Ha csak két, 
három vonalnyi nyilas maradna hátra, ez a ' rája folytató-
lag sósavval eszközlött érintésre ollykor beheged, mi 
ha meg nem történnék, az egyebként tökélyes behegedés 
után három vagy négy hétre szükség lenne azt ismét 
öszveakasztani. Ha a' hasadék épen nem akarna behe-
gedni, úgy annak szélei vörös bornak, mint toroköbli-
tőnek, és az említett ecsetnedvnek használására öszve-
hegednek. A' hasadék rendszerint megkisebbedik. 

D i e f f e n b a c h (Schwerdt az eml. Ii. 11. 1.) efféle nyi la-
sokat egészen saját módon iparkodik behegeszteni: ő t . i. a' nyi-
lasnak mindkét oldalán átható párhuzamosan futó bemetszéseket 
teszen annak széleitől egy vonalnyira. A' feszülés ekként csüg-
gedvén , a' nyilas széleinek közeledése mondatik eszközöltetni, mit 
D i e f f e n b a c h még az által segít elő , hogy a' ber-etszésekbe 
olajba mártott tépeteket duggat. Ezen utólsoknak behegedése után, 
még más két de ellehkezö irányban futó bemetszéseket teszen , 
melíyeket hasonlókép távoztat egy 

R o u x az ínyvarratot a' fonalszalagcsák beöltésé-
vel kezdi, mellyek két hajtott tűbe vannak húzva; 
ezek tűfogóval a' hasadék széleitől negyedfél vagy négy 
vonalnyira hátulról előre szúratnak be , honnan hegyeik-
nél fogva magfogó (Kornzange) segedelmével kihúzat-
nak. R o u x először az alsó, aztán pedig a' fölső, sött 
a' környülményekhóz szabva még egy középső férczet 
is tűz föl. Hogy a' hasadék széleit íol újítsa R o u x , 
miután a' fonalszalagcsák bokrai hátulra nyomattak vol-
na , az ínylebeny egyik szélének alsó részét magfogó-
val kapja meg, azt meghüzza és belőle gombos egyenes 
kusztorával, melly alólrul fölfelé riszálva (fürészelőkép) 
vezettetik, egy fél vonalnyi szélességnyit metsz le. A 'má-
sik széllel is ekként bánik; midőn aztán a' két metszés 

682. S. 

CHELIUS. SEBÉSZSÍ 
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elől eg^ igen éles szegletnél egyesítetik. — Ennek utá-
na a' két szél a' fonalszalagcsák segedelmével, reájok 
két egyes csomót vetvén, egymással szoros kölcsönös 
érintetbe hozatik; kötés közben az első csomó magfogó 
segedelmével mind addig tartassék, mig a' másik rá nem 
hurkoltatott, hogy t. i. az ezen időközben ne tágaljon. 
A' fonalvégek a' csomóhoz közel metszetnek el. 

Műtétei után a' betegnek a' beszéd megtiltatik, en-
ni neki semmit sem szabad, sött még nyálát lenyelni 
is tilalmas, ezt kendővel törülgesse le , avagy vigyáz-
va folyassa azt pökdőczébe; szóval minden elkerültes-

_sék, mi köhögést, tüsszentést vagy nevetést okozhatna. 
Harmadnap végével a' fölső, a' negyed napival pedig 
az alsó fércz vétetik l e , mi akként történik, hogy a' 
csomó csipesszel fogatván meg, a' fonal olló segedelmé-
vel egyik oldalról átmetszetik, a' másikrul pedig kivo-
natik. Csak most lehet először a' betegnek, de igen vi-
gyázva, kis mennyiségben tápláló leveket engedni, aztán 
pedig azon arányban mint az egyesülés erősbedik, adat-
hatnak nekie a' keményebb eledelek. 

E b e i (az e. h. 86. lap.) is használta a' kusztorát az íny-
lebeny széleinek főlújitására , mellyet ő , a ' közben míg a' nyelv-
csapot fogóval megfeszítené , alólrul fölfelé vezetett. A 1 c o c k 
(Transactions on the Apothocairis und Surgeon Apothecairis of 
England and Wales London 1822.) ezen czélra finom ollókat 
használt , — mellyeket R o u x is későbbi műtételeinél hegyes 
térdolló képre alkalmozva re'szszerint használt. — A l c o c k több 
izromban vitte a' műtéteit véghöz úgy, hogy csak részenkint 
újította föl a' hasadék széleit , és csak részenkint egyesitette eze-
ket , el annyira hogy egy esetben csak ötödik műtéteire haj that ta 
véghöz az egyesítést , az első négy ízben a' gombos , az ötödikben 
pedig a' körültekert varratot alkalmozván. 

Egy esetben, mellyben a' lágy és a' kemény íny is meg volt 
hasadva, és a' szélek távolsága olly nagy vo l t , hogy azok köl-
csönös érintetbe nem hozathattak, R o u x a ' férezek fö l té te le , 
és az ínylebenyek szélének fölújitása u tán , két olly vízirányos 
metszést t e t t , mellyek a' lágy ínyt a' keménytől megválaszták, 
és két oldalt a' hasadék széleitől egész a' függőlegesen eső fér-
czeken túl terjedének el. Ezekután a' hasadék szélei pontosan 
egyesitethettek. 

Egy esetben , hol a' lágy íny hasadékával egyszersmind igen 
nevezetes farkastorok volt öszvekötve, és igy az ínyvitorlának 
egyesítése lehetetlen vol t , K r i m e r (Journal v. G r a e f e und 
W a l t h e r Bd. X. 625. 1.) a' hasadék szélétül 4. vonalnyira mind 
a' két oldalon olly két hosszas metszést t e t t , mellyek előliül tom-
pa szegletnél egyesitettek, hátul pedig a' lagy íny még jelen 
nyomadékaiba végződtek; a' lágy részeket ezután ezen metszések-
től kezdve az íny széle felé lefejtette úgy , hogy ekként két oil-
ikképű (keilförmig) karélyok szármoznának, mellyekaek alapja há-
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tnlra esik. A' ve'rze'snek zsályavíz (aqua salviae) és tirasóval 
eszközlött megállítása után a' bőrlebenyek befelé forditattak, úgy 
hogy azoknak ínyfölűlete orrüregi föl illetté változtatnék; végre K r i -
m e r ezeket tűfogója segedelmével ínyvarrat által a' szokott mód 
szerint egyesitette. — D i e f f e n b a c h ( R u s t ' s Magazin Bd. 
X X X . 288. 1.) egyszerűbben bánt a' dologgal, a ' mennyiben ő a' 
lágy íny hasadékának egyesítése u t á n , a' kemény íny hasadékán 
lévő lágy részeket lefej te t te , a' csontot levakarta, és a' sebszéle-
ket beoltott ólorasodronyok segedelmével öszvehuzta, 

683. S. 

Az ínyvarrat eszközlésére ajánlott műbánások kö-
zül többnyire eddigien mindenikkel szerencsésen vitetett 
a' műtétei véghöz; közűlök azonban mégis a' legegy-
szerűbbeket egyszersmind a' legczélirányosabbaknak tart-
j u k ; illyen az, melly szerint a' fogóval megfeszített ha-
sadékszélek késsel fölújitatván, az egyesítés tűfogóval 
fogott majd nem egyenes tűk segedelmével végbevitt 
gombos varrat, vagy D i e f f e n b a c h szerint ólornsodro-
nyok által eszközöltetik. Hogy az ólomsodronyok azon 
sok bajokkal nem j á rnak , mellyeket G r a e f e és 
S c h w e r d t ellenek gördítettek, t. i. hogy a' bemet-
szést nem gátolják, és hogy nagyobb sebzési visszahatást 
okozzanak , -— D i e f f e n b a c h n a k számos, még a' 1 og-
terhesebb esetekben is szerencsével eszközlött műtételei 
által czáfoltatik meg; és csakugyan átalában, mi az 
ínyvarrat tökéletesbitését illeti, nekie a' legtöbb hálával 
tartozunk. 

684. S. 

Ha a' hasadék már tökéletesen bezáródott js, a' be-
széd tisztasága mégis csak lassankint jő me j^ fa szerint, 
mint az ínyvitorla feszülése enged. A' műtéteit ldállot-
tá ember először az egyes betűk, aztán a' szótagok 'stb. 
kiejtésében gyakorolja magát. 

IV. 

A' némberi gát idült megválása. 
NOEL , Journal général de Medecine- Tom. IV. 
SAUCEROTTE, ugyanott . Tom. VII . 
MURSINNA , i n LODER'S J o u r n a l . B d . I . 6 5 8 . 1. 

VIET , de ruptura perinaei. Goettingae 1800, 
2 ' 
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C. E. v. FABRICE , medicinisch-chirurgische Bemerkungen und Er-
fahrungen. Nürnberg , 1816, 1. köv. 1. 

SCHHEGER , Annaleu des Chirurgischen Clinicums auf der Universi-
tät zu Erlangen. Erlangen , 1817. i. 73. köv. 

685. S. 

A' gát bajos szüléseknél szokott megszakadni, ak-
kor midőn a' magzat feje, és a' kültenyészrészek közt 
aránytalanság forog fö l , főkép művészi szültctések al-
kalmával. A' megszakadás ollykor csak a' gát hüvely 
széléig ter jed; ollykor ennek köz vonalát követvén, ugyan 
ennek nagyobb részét meghatja, 's egész a' végbél szé-
léig ter jed, vagy végre az egész gát átszakad, sótt még 
a' végbél is bereped. A' gátnak kis szakadásai csekélysé-
gek, és többnyire egymáshoz közelített czombokkal foly-
ton oldalt feKÜdvén, magoktól is behegednek. A' na-
gyobb gátszakadékoknál ez (ritkán esik meg, mivel itt 
a' seb a' folyvást tartó hétszámi tisztulás által bemocs-
koltatik, a' székletétel által pedig mindannyiszor kitági-
tat ik; a' gátnak a' hüvely és végbél közt történt töké-
letes szakadásánál pedig soha sem, melly esetben ha 
egyszersmind a' végbél zárizma is be van nagyobb részt 
szakadva, egyszersmind a' széket visszatartani soha sem 
lesz képes a' beteg, >— Ha a' gátszakadéknál az egye-
sülés meg nem történik, úgy a' két sebszélek bebőrödznek, 
és az öszveforradás csak a' bebőrödzótt sebszélek föl-
újitása, és ezeknek varrattal eszközlött egyesítése által 
eshetik meg. 

A' mondottakból az tetszik ki , hogy a' nagyobb gátszaka-
dékoknál legtanácsosabb az egyesitést azonnal véres varrat által 
eszközleni. Csak ha a' csecsemágyas ezen gyógybánást épenleg 
ellenzené, vagy azonkori rosszulléte tiltaná azt, hagyjuk meg nékie 
a' folyton tartó oldaltfekvést , midőn is czombjait fölhúznia , 's 
azokat öszvekötni kell ; mik mellett még az illendő tisztaságrul , 
meg a' naponkénti híg szék'etélelröl, végre időnként a' vizelletnek 
hudcsappal eszközlendő kiiiritésérül szükség gondoskodnunk. 

686. S. 

A' gátszakadéknak bebőrödzött széleit következőleg 
újítjuk fö l : az előre küldött hashajtó szernek elegendő 
fogonata után a'beteg némber egész hasáig fölhúzott czom-
bokkal egyik az ágy' vagy másik oldalára fektetik akként, 
hogv farcsíkja az ágy szélére essék. A' szőrbenőtte gát 
beretváltatik le először. Az egyik segéd a' seggpofákat tá-
voztatja el egymástul, és a' talán egyszersmind jelen 
hűvelyiszamot tartja egyszersmind vissza. A' mütevő 
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erre , minekutána a' szakadás nagyságát és minémüsé-
gét még egyszer kikémlelte volna, a' hasadéknak alsó 
szélét fogóval ollykép kapja meg: mint a' szemhéj be-
fordulásánál használtatik , midőn aztán a' fogóval meg-
kapott résztkusztorával(kevesbé jól ollóval) szeli le. Ek-
ként bánik a' mütevő a' hasadék fölső szélével is ; 's e' 
szerint a' hasadék mindkét széleit olly kiterjedésre ú j í t -
ja föl, mint a' seb kényelmes egyesítésére elegendőnek 
véli ; arról gondoskodván e' közben, hogy bebőrödzött 
rész ne maradjon hátra. Csak midőn már a' vérzés hideg 
vízbe mártott szivaccsal megállitatott, és minden vérhe-
gedmény félremozditatott volna, egyesíti a' sebész a' 
hasadékot gombos varrat által akként , hogy egy erős 
görbe fércztűt, mellybe viaszos fonalszalagcsa van húz-
va, a' seb szegletétül másfél vonalnyira a' seb két szé-
lein keresztül, ezeknek méllységöket meghatva szúr be 
és k i ; a' szalagosát nyomban húzván a' tű után. Ekként 
alkalrnaztatik a' hűvelyhoz négy vonalnyival közelítve 
egy második, sött a' szakadék nagyságához képest ehöz 
ismét annyi távolságra egy harmadik fércz is. Erre a' 
seb illendő kitakarítása után a' sebszélek egymáshoz kö-
zelítetnek, és először a' végbélhöz eső szalagosán, és 
aztán a' többin vettetik kettős csomó, miután a' sza-
lagcsák a' sebszélek kölcsönös érültökig szoritattak vol-
na. A' sebhely téppemettel és nyomadékkal boritatik 
b e ; ezek T — pólyával tartatnak oda. A'beteg egyebb-
ként folyton oldalt fekve maradjon, czombjai fölhúzva 
'a öszvekötve legyenek. , 

687. S. 

Fő gondoskodásunk a' műtétei után az legyen, hogy 
a' betegnek adott hashajtók által napon kint <tágy széke 
legyen, melly az ezen czélra alátett lepedőbe ü r ü l , 
székürítés közben olly kévéssé erőlködjek a' beteg, hogy 
csak lehet ; vizelletét, pedig egy eleibe tartott pléh 
edénybe (Muschel) ürítse, mellyből az bőrcsatorna által 
vezettetik az éjedénybe ; de vizellés közben helyből ne 
mozduljon a' beteg. Csak ha vizelletrekedés támadna, 
kellene a' hudcsapot jobb kezünk mutatójával vezetve 
alkalmozni. A' kötözés annyiszor újitassék, mennyi-
szer azt a' tisztaság kívánja, és ha a' hüvelyben bővebb 
takony - elválasztás történnék, abba tisztító befecsken-
dések lesznek szükségesek. A' fonalszalagcsak a' nyol-
czadik és tizenkettődik nap közt mozdítatnak félre , a' 
gát pedig ólomvizbe mártogatott tépetekkel rakatik. 
Az egyesülés csak részenkint történvén meg , a' bajok 
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ekként is könnyebbülnek ugyan, de ha ennyi sem tör-
ténnék, az egyesitéshöz újra kell fognunk. 

Idül t gátszakadékok hirtelen egyesítés által csak ritkán gyó-
gyulnak meg. A' tapasztalás ellenben azt tanitja , hogy efféle 
gátszakadék a' genyedésnek és sarjadzásnak utján változni képes, 
mi által az öszvefiiggés szabály-egyezőleg be nem heged ugyan, ha-
nem a' bőrnek bizonyos huzamossága termődik, melly a' takony-
hártyás borítékok természetéhöz közelitvén, járás közben a' nyomás 
és dörgölődzés ellen elérzékenytelenedik , 's ekként a' beteg álla-
potját türhettőbbé teszi. Minden esetben tehá t , hol a' gátsza-
kadásnak idült állapotja a' hirtelen egyesítésre keves reményt 
n y ú j t , vagy hol talán ez nem diszlett , ezen bebőrödzésen kell 
iparkodnunk olly kép , hogy a' szakadéknak kérges széleit föl-
úji tván a' gyuladást érlelő szerekkel vagy pokolkővel elösegitjük, 
leginkább pedig hogy azt a' bélsár és hugytól megóvjuk , és vég-
re , hogyha talán a ' sarjadzás nem keményednék meg, annak meg-
keményedését ólom —- vagy ónszerekkel előmozdítsuk. 

B. 

Idült 's genyedő megválások. 

I . 

F e k é l y e k . 

E L S Ő S Z A K A S Z . 
F E K É L Y E K Á T A L Á N O S A N . 

J . ASTRUC'S Abhandlungen von Geschwülsten und Geschwüren. 
Aus dem Französ. mit Anmerkungen von HEBENSTREIT. Dresden. 
1790. 8. 

B. BELL'S, Abhandlung von ; Geschwüren und deren Behandlung. 
Aus dem Englischen. Neue verbesserte Ausgabe. Leipzig , 
1792. 8. 

HEBENSTREIT'S Zusätze zu BELL'S Abhandlung von Gechwüren. 
Leipzig, 1793. 

A. BERTRANDI , theoretisch-praktische Abhandlung von Geschwü-
ren . Aus dem I ta l iänischen mit Zusätzen von PERCHÍENATI und 
BRUGNONE. E r f u r t , 1790. 8. 
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W E B E R ' S allgemeine Helkologie , oder nosologisch-therapentische 
Darstellung der Geschwüre. Berlin. 1792. 8. 

HENKE , Fragmente über die Pathogenie und Therapie der Ge-
schwüre J in HORN'S Archiv. Bd. II. 1. 1. 

J . N. RUST , Helkologie , oder über die Natur , Erkenntniss und 
Heilung der Geschwüre. W i e n , 1811. 2. Bd. 

J . N. RUST , Einige Bemerkungen über das Wesen der Geschwüre. 
Ein Beitrag zur Bearbeitung der Helkologie ; in seinem Magazin 
für die gesammte Heilkunde. Bd. XII. Heft. 3. 512. I, 

C. RUST , de ulcerum diagnosi et aetiologia nonnulla. Cum Tab. 
VII. col. Berol. 1831. 4. 

M. J. BLUFF , Helkologie. Lehre von Erkenntniss und Behandlung 
der Geschwüre. Berolin , 1832. 8. 

688, S-

Fekélynek (ulcus) az életmüves részek a' táplálódás 
folyamatának rendetlenségén épült, eves nedvnek elvá-
lasztásával, és az általa meglepett rész tovább harapód-
zó romlásával járó megválását nevezzük. A' fekélyek 
különböznek tehát a' tálvogoktul, és a' genyedö fólüle-
tektől , de amazok ezek által oldoztathatnak, főkép ak-
ko r , ha a' genyedő fölületek élőtehetsége megváltozván, 
az újratermödés folyamata fekélyedő folyamattá leszen, 
vagyis fekélyitő fölszivásra változik. 

689. S. 

A' fekélyek okai vagy belsők vagy külsők. Az előbbiek 
az egész testnek, vagy egyes életmüveknek természetes 
állapotjoktul való eltérésükben állónak, azoknak nagyobb 
fokú gyöngeségök, pettyhűdségök mellet t , főkép ha egy-
szersmind némelly korcsvegyülésen alapodó betegségek 
is vannak jelen, millyek a' forró és idült kütegek, a' 
görvély, a' bujasenyv, a' köszvény, a' süly, a' vizkór, 
a' szokott kiürítések visszamaradása, 'stb. Ezen beteg-
ségek vagy magok magokban, vagy némelly gerjesztő 
okokra hozzák a' fekélyeket elő. — A' külső okok mind 
azok, mellyek gyuladást és genyedést okozhatnak, a' 
részek öszvefüggését megosztják, sebek, tályogok, mel-
lyeknek gyógyulása más jelen kórhajlam, vagy félszeg 
müvészség által hátráltatik, helybelikép mivelő külön-
hatású (specifisch.) kóranyagok, 'stb. 
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690. S. 

A' fekélyek egyszerű és szöveményesekre osztatnak. 
— Egyszerű fekély ele azok, mellyek sem helybeli sem 
közönséges beteges állapotokkal nincsenek öszvekapcsol-
va, hanem egyedül az öszvefüggésnek azon tulajdon 
fölbomlásán alapodnak, melly nekiök az adott fogat sze-
rint (688. g.) tulajdonuk. Szöveményesfekélyeknek ellen-
ben mondatnak azok, mellyek különös helybeli vagy 
közönséges kórállapottal vannak összekötve. Helybeli 
szoveményekre nézve tehát sipolyos, kérges , vízkóros, 
viszdagos, taplós, fértés, és csontszuvasokra osztatnak 
a' fekélyek: továbbad vannak vékony, szalonnanemü, 
éles, büdös, sós, és különbféle szinü elválasztott anya-
gokkal járó fekélyek. — A' közönségés szóvemények a' 
(689. 5-) föladott kórállapotok és korcsvegyületek jelen-
lététül függnek; azért is e' tekintetből a' fekélyek zsong-, 
talanokra, süly őseire, görvélyesekre, köszvény esekre, 
bujasenyvesekre, rákosakra, és sennyedékesekre válnak. 

A' mondottakból az következik , hogy a' fekélyek helybeli 
vagy közönséges bajokat tehetnek. Felednünk még sem kell, hogy 
fekélyek vannak, mellyek kezdetkor bizonyos belső oktúl függő-
n e k , minekelőtte meggyógyulnának csupa helybeliekké lesznek; és 
viszontag, o l lyak, mellyek eleintén merő helybeliek valának , le-
folyások alatt azonban az egész teslet együttérzésbe húzhat ják, éa 
szöveményes fekélyekké válhatnak. 

691. S. 

A' fekélyek visszahatása az egész testre, minémü-
ségökhöz képest változik. — A' különhatásu fekélyeknél 
a' közszénv a' fekélyben] elválasztott, és a' különhatásu 
méreggel fertezett genynek fölszivása által öregbedik. 
Olly fekélyeknél, mellyeknél a' genyválasztás igen gya-
pora és rosz természetű, részint a' folyvást tartó nedv-
vesztés által, részint a' gonoszféle geny fölszivatása által 
egy közönséges gyöngeségbeli állapot, és végre egy 
oíly tökélyes senyv hozatik elő, mellyet változott ér-
verés , többszöri szálló meleggel váltakozó borzadozás, 
elnehezedett lehelés, a' tagokban huzadozó fajdalom, a" 
fekélynek szárazsága vagy megáradása , genyes húgy, 
vízkóros daganat, oldozó izzadságok, 's hasmenések kö-
vetnek.— Ha a' fekély igen sokáig ta r t , akkor a' benne 
történő elválasztás viszonyba jő á' többiekkel, és a' fe-
kély mintegy az egyebb természetes elválasztó életmű-
vek sorába lép; a' mi ugyan leginkább az öregeknél 
történik, kiknél a' fekélyeknek sokáig tartása által a' 
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vizellet elválasztása szemlátomást csekélybedik. A' feké-
lyeket azért is ollykor üdvös kiürítések gyanánt tekint-
het jük, és a' bennök szenvedők föltételes egésségéhoz 
számolhatjuk. 

692. S. 

A' fekétyek' jóslata igen különbözik: 1.) CL támasz -
tó és ápoló ok terniészetéhöz képest. 2.) a' fekélyek'' he-
ly ezetére nézve; hol is a' fekélylepte rész, és az ehhöz 
közel fekvő képeletek előkelőségöket kell tekintetbe ven-
nünk. -— A' bőrben, és húsos részekben tanyázó fekélyek 
könnyebben gyógyulnak, mint azok, mellvek inas vagy 
mirigyes részeket lepnek meg. A' csontba telepedett fe -
kélyek mindenkor makacsok, 3.) a' fekély tartása és 
külső alakához képest. Minél régiebb a' fekély, annál 
tartósabb az orvoslás, melly ha erőszakkal czélt ér is , 
a' szokott elválasztás fölakadása által veszedelmes tüne-
mények okoztathatnak. — Minél tisztátalanabb a' fekély, 
minél szalonásabb alapja, minél dudorodtabb, kemé-
nyebb széle, minél rosszabb a' benne elválasztott nedv, 
minél mélyebben hat ez, minél nagyobb a' lágy ré-
szek pusztulása, annál bajosabb a' gyógyítás. A' kere-
kes fekélyek rendszerint terhesebb orvoslásnak, mint a 
monyorúk. 4.) beteg alkotmánya és életidejéhöz ké-
pest. Az iflú egyminél ha alkotmánya a' fekély vissza-
hatása által keveset szenvedett, könnyebb a' gyógyulás, 
mint az öreg, már igen elgyöngült embereknél. 

693. S. 

A' fekélyek orvoslása átalában, a' nekiok alapul 
szolgáló okok előmozdításán, és a' fekélyJLepte rész élő-
tehetségének olly megváltoztatásán alapodik , melly által 
a' tengélet folyamatának szabályos külölése segedelmé-
vel az öszvefüggés fölbomlása ismét elegyengettetik. 

A' fekélyeknek gyógyulás felé lépdelő haladtokban 
három időszakát tapasztaljuk: 1.) a, tisztulás időszaka-
szát, (stádium digestionis, detersionis) ebben a' fekély 
tisztátalan tekintetét elveszti, az ev helyett jó geny vá-
lasztatik el. 2.) a' hússzemölcsök képlödésének vagy a' 
sarjadzásnak időszakaszát (st. incarnationis, granula-
tionis) 3.) a' hegedés időszakaszát (st. cicatrisationis), 
meilyben a' husszemölcsök merőbbek lesznek, öszvehu-
zódnak, és rájok finom bőrke borul. 
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694. 
A' gyógybánást különbözőleg szükség intézni, t . 

i. a' szerint mint a' fekély okának minémiisége, a' fe-
kély élötehetségének és idomának düapotja különbözik. 
— Először is lassult a' gyógybánást a' két utolsó pont 
tekintetébül. 

695. S. 
A' fekély a' mondott tekintetnél fogva gyulasztó, 

izgékony és tompa bélyegű lehet. 
A' fekély gyulasztó állapotánál, melly csakugyan 

vagy az egymi alkotmánya, vagy némelly izgatószerek di-
vatlansága által okoztatik, a' fekélyt kórnyelő részek 
dagadtak, hevesek, 's fájdalmasok; a' fekély alapja igen 
vörös , érzékeny, fehér csikókkal fedett , a' geny-válasz-
tódás átalában csekély. — Ezen esetben minden hely-
beli és közönséges ösztön félremozditassék, a' fekély lan-
gyos lágyító borongatásokkal, pépegyvelegekkel, vagy 
enyhe írókkal borongattassék, sött az egyebbként is erős 
alkotmányu beteggel egészen lobüzőleg bánunk. Azon 
arányban mint a' gyuladás kisbedik, öregbedik a 'geny-
választódás. 

A' fekély izgékony állapotú lévén, alapja szinte igen 
vörös, de érzékenysége módkiviil emelkedett. Illykor ká -
bító szerek jelentetnek kívül és belől ; kívül langyos 
belendolajjal tett bekenések, bürökből belen db ül készített 
pépegyvelegek, 'stb. 

A' tompa fekély éknél, mellyek helybeli vagy köz-
gyöngeségen alapodnak, a' fekély petyhüdt , a' kornye-
lő részek többnyire sápadtak, gindárok, vizkórosan pöf-
fedtek, maga a' fekély érzékenytelen, és a' rosz 's vé-
kony evet bőven önti. Itt helybelikép és közönségesen 
is olly szerek alkalmoztatnak, mellyek az élettehetsé-
get emelik, és ez által jóféle genyelválasztást eszközöl-
nek. (1. az 69-dik S-t.). 

696. S. 

A' fekélyek különbsége idomaiknak különbségére 
nézve különös figyelmet érdemel. 

A' rothadó vagy üszkös fekély (ulcus putr idum, 
gangraenosum) tisztátalan szürkés sárga , vagy feketés 
fölülettel , érzékenytelenséggel, és elfajult színű szerfö-
lött büdös ev elválasztódásával bélyegeli magát; a' fe-
kélynek fenés tulajdona nem ritkán a' fekélynek egész 
környékére elterjea, és a' részek vagy megüszkösödnek, 
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vagy megfenésednek. — Okai a' fekély ezen változásá-
nak lehetnek: a' fekélynek elmulasztott tisztán tartása, 
félszeg, rosz, elmulasztott gyógybánás, fölakadt vér-
keringés, tespedt lég, rosz táplálmány, az első utak 
csorvái, elgyöngült alkotmány, az edény - rendszernek 
előkelő gyöngesége, senyvek, 'stb. .— A' gyógybánás 
leginkább az okok elháritásában, és olly szerek alkal-
mozásában ál l , mellyek az üszkös részek lemállását elő-
segítik, vagy pedig a' mig egészen el nem halt részek 
életét ismét visszaadják. Belől kína, gyökönke, káfor, 
égények, ásványos savak 'stb.; kivül mészvizzel kína-— 
vagy tölgyhéjfőzet; borléllel, eczettel 's effélékkel dió-
kopács, vagya ' hagyma-szagú tarorja fűnek főzete al-
kalmoztatnak: úgy kivül a' fekély tájékára jó illatos 
borléles mosások tétetnek, szénpor ldnával, a' terpetin, 
mirhával és káforral készített oszlató irok, lisztből, bor-
seprobül mézbül légsavat (Luftsá'ure^) kifejlődtető boron-
gatások más effélék rendeltetnek. Atalánosan a' gyan-
taféle égényes 's olajos szerek fogonatosabbak mint a 
nedvesek. Közönséges korcsvegyület forogván a' test-
ben, az ez ellen hasznosaknak talalt szerek adassonak. 
— Ha a' fekélyeknek egyes darabjai leválnak, azokat 
le kell venni, és ha a' romlott részek alatt evnek ösz-
vegyülésétiil tartanánk, bemetszéseket kellene tenni. A 
férgek és nyiivek ellen, mellyek ezen fekélyekben olly-
kor magoktal teremnek, leginkább a' fekélynek gya-
k o r i d takarítása, a' terpetinolajnak, borléles szereknek, 
aloefestvénynek, és a' rágó sósavas higagnak helybeli 
alkalmozása hasznos. —Mind ezen műveleteikben igen kü -
lönböző szereknél czélirányosabbak a' gyöngéd fűszeres 
borogatások, és pép egyvelegek, mellyek által mind az 
élőtehetség elegendoleg emeltetik, mind pedig a' fekély-
nek büze oszlik, mint mind ezekről a' fene orvoslásá-
rul átalában értekezvén a' 66-ik S -ban szóló ttunk. „ 

6 9 7 . s . "" r."; 

A' kérges fekélyt (ulcus callosum) fehéres, száraz, 
érzékenytelen szegély környeli, melly nem ritkán lát-
szatos vastagságú, és porcz tapintatu- Ezen kérgesség 
ollykor az egész fekélyre elterjed. — Oka ezen válto-
zásnak a' fekély szélei véres és tápláló nedveinek fogyat-
kozásában van; miért is ezen kérgesedések leginkább 
öreg egymiknélolly helyben szármoznak, hol a' v é r - k e -
ringés már a' természetes állapotban is lomha , vagy tör -
ténetből nyomás által meggátoltatik; vagy sete gyógy-
bán ás, gindáritó kenőcsökkel való visszaélés, és a' fe-
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lcély széleinek állandó izgatása által is oldoztathatnak y 
mi által a' nedvek fölakadása, és afféle változás hoza-
tik elő, mint a' keményedésnél. — Az eíféle kérgesedé-
sek a' fekélyek gyógyulását hátráltatják, és vagy fölkeli 
lágyitatniok, vagy félre mozditatniok. Csak midőn a r 

kérgességek nem igen merők, és nem épen érzékenyte-
lenek, lehet föllágyitásokon, lágyitó egyszersmind iz-
gató szerek által iparkodni', millyenek: az amónás bü-
rök-tapasz, (erapl. de cicuta cum ammoniaco) a' hi-
ganytapasz , a' mézgatapasz, (Empl. gummosum)a' szap-
panos tapasz y a' niézgás ólomtapasz, (empl. diachylon 
cum gummi) a sósavas hugyagnak olvadéka. Ezen sze-
rek ha nem segítnek, az éfető szerekhöz menünk által, 
millyenek: a' dárdanyvaj, a' pokolkő, a' tiszta folyó 
hugyag, (bűzsó) a' dárdacsos borkősavas hamagnak 
(hánytató borkőnek) olvadéka; de ha a' fekély helye 
megengedi, még a' karczozáshoz, és a' kérgesedésnek 
késsel eszközlött lemetszéséhöz is nyulunk. 

698. S-

A' vízkóros fekély (ulcus oedematosum) környé-
két olly vízkóros daganat veszi körül , melly az ujnyo-
mást megtartja, a' fekély szélei petyhüdtek, haloványolc, 
gyakorta még vizkórosak is lesznek; a' husszemölcsök 
sáppadtak, a' vizes evnek elválasztódása gyapóra. Okai 
ezen fekélynek vagy helybeliek, erőmüvesek, vagy bel-
sők; millyenek: a' visszavivő edények nyomása, kö-
zönséges vagy helybeli gyöngeség, nyirkos küleménv, 
'stb. — Orvoslása ezen fekélynek azt kívánja, hogy az ok 
eltávoz tatásán és a' fekély tompa bélyegét megváltozta-
tó szereken kivül , a' fekélylepte tag még nyomó kötö-
zéssel is állandólag szorítva tartassék. 

699. S. 
A' taplós fekélyek (ulcera fungosa) vagy egész ko-

rületöken, vagy egész helyeiken, vagy széleikön van-
nak növedékekkel benőve, mellyek ugyan tulajdonsá-
gaikra nézve igen különbözők, mert majd petyhüdtek, 
holoványok , vagy komorvörösek érzékenytelenek , és 
könnyen vérzők, majd merőbb tulajdonúak, kékes vörös 
szinüek, és igen érzékenyek. Az elsők egyedül beteges 
bujálkodásai a' husszemölcsöknek, az utolsókat pedig go-
noszféle elfajulások gyanánt kell tekintenünk. Ezen tap-
lós elfajulásnak oka tehát a' fekélynek sokáig tartó tom-
pa állapotja^ lágyitó szerekkel való vissza élés, lenge 
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kötözés, valamelly szuvas csontnak közelléte, vagy a' 
fekélynek rákos minémiisége lehet. — Az efféle növe-
dékek kiirtása a' fekély orvoslására átalában szükség, 
melly ha a' növedékek fölösleg bujálkodó sarjadzások-
bul állónak, cC fekély élettehetségbeli állapoljával meg-
egyező egykorilag alkalmazott gyógybánáson kivül, még 
a' fekélyek száraz tépettel szorítólag kötöztetnek, és 
többször pokolkővel dörzsöltetnek; ha pedig a' növedé-
kek gonoszabb természetű elfajulásokbul állanának, éte-
tő szerek nyomosabb alkalmozata, vagy metszés, vagy 
lekötésáltal irtatnak ki.—A'közönséges étető szerek ezek: 
a' pokolkö, az étetökö, a' dárdanyvaj, gdliczolaj a' 
kénsavas horgag, az égetett timsó, 'stb. mellyek legin-
kább akkor alkalmoztatnak, midőn a' taplós növedék 
egyenlően van az egész fekélyre teremve. A' száraz étető 
szerek vagy behintetnek, vagy kenőcs képben adatnak; 
a' folyók pedig, miután a' fekély evétől illendőleg meg-
tisztítatott, ecsettel kenetnek be. Az elsők leginkább a' 
laz tulajdonságú taplós növedékeknél, és a' nagy evel-
választódásnál; a' másodrendbeliek pedig a' növedékek erő-
sebb öszveállásánál, midőn az ev-szivár nem olly nagy, 
tesznek jó szolgálatot. Ha a' növedék csak egy részé-
ből sarjad ki a' fekélynek, késsel mozditatik el leg-
könnyebben, a' mennyiben tövénél fogva metszetik ki ; 
a' lekötést csak akkor alkalmozzuk, ha a' növedék ko-
csányos, ha a' beteg a' késtül fé l , és ha lemetszés által 
a' nagyobb vérzéstül lehetne tartani. Olly esetekben, 
mellyekben az említett étető szerek a' növedék kiirtását 
nem eszközlik, vagy azoknak szétolvadása, 's elterjedé-
se gonosz tüneményeket okozhatna, hol a' kést vagy 
lekötést alkaltnozni nem lehet, ott a' növedéknek el-
rontása csak az izzó vas alkalmozása által eshetik meg. 
A' vérzések, mellyek a' fekélyes fölületből ollykor ma-
goktul megindulnak , vagy az em lített g yógybán á s ok 
után kezdenek megáradni, öszvebuzó szerekkel, nyomás-
sal , 'izzó vassal, vagy a' növedéknek tökéletes kiirtásával 
állitatnak meg. 

700. g. 

A' viszdagos fekélyek (ulcera varicosa) többnyire 
az alsó végtagokon szármoznak, jobbadán monyoruak, 
fölületesek, választmányaik savós és véres, midőn meg-
idiilnek, széleik megkérgesedik; a' környelő bőr meg-
barnul, az alszáron, főkép a' fekély körül viszdagos 
erek és vizenyes daganatok láttatnak. Ezen fekélyek nem 
ritkán időszakonként visszatérőleg vérzenek, többnyire 
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fájdalmatlanok, ollykor mégis igen megfájulnak, a' nél-
kül hogy gyuladásnak nyomai láttatnának. A' viszda-
gos fekélyek a' viszdagos szenvvel, bizonyos viszony-
ban állónak, és okaik gyanánt mind azon ártalmak vé-
tethetnek, mellyek a' vér visszafolyásának gátat vet-
hetnek, a' millyek: a' nyomás, a' szüntelen állás, me-
leg vagy hideg nedves levegőben való tartózkodás, in-
nét némelly mesterségek, a' terhes méhnek nyomása 'stb. 
A' viszdagos bajokra elő készítethetik az ember főkép 
bővérüség, nedves taplós külemény, az altestbeli zsi-
gerek viszeres rekedései, dugulásai, aranyeres állapot, 
az aranyérnek és havitisztulásnak fölakadása által. — 
Kitetszik ezekből, hogy ezen viszeres daganatok némelly 
mélyebben rejtezett szenveknek tüneményei legyenek , 
és szinte az ember föltételes egésségéhöz tartozzanak. 
A' fekélyek vagy már a' jelen viszdagos szenv jelenlétté-
ben történetből ható ártalmak után támadnak, avagy a' 
viszdagok gyuladván meg, változnak fekélyekké, vagy 
végre más különtermészetü fekélyek lesznek viszdago-
sak. — Ezen fekélyek orvoslásánál mindenek előtt az 
okok vétessenek figyelemre, a' viszeres pangások és dugu-
lások oszlató szerekkel háritassonak szét, az életmód ren-
deltessék el , az állás mérsékeltessék, és minden nyo-
más keriiltessék' 'stb. Maga a' fekély egyedül száraz té-
pettel kötöztessék, a' viszeres és vizenyes daganat lepte 
tag pedig pólyákkal tekergettessék körül , és körös rag-
tapaszokkal erősitessék meg. -—A' gyógyulás megttörtén-
vén, hogy a' baj újra ne támadjon, a' gerjesztő okok 
szorgalmasan kerültessenek, a' tag pedig ebbőrbül készí-
tett füzőharisnya által ápoltassék. 

K o t h e , varícose Yenen u. varicose Geschwüre an den Un-
terschenkeln - a Rnst Magazinában Bd. X X X . 82 1. 

A' sipolyos fekélyek orvoslására nézve azon szabályok álló-
nak, mellyeket a' 60dik 5~ban a' tályogokrul említettünk. 

701. S. 

Ha a' fekélyek már sok ideig tartottak, és már 
mintegy a' természetes elválasztó életmüvek sorába lép-
tek, lígy minekelőtte behegednének, genykutacsok és 
más elszolgáltató szerek helyettes választásai (fekélyfor-
rás) nyittassék.—A' fekélyek hirtelen eltűntökre a' kór-
áttétel' tüneményei szármozváu, a' fekély éles, 's iz-
gató szerek által olly sebességgel, mint csak lehet, ho-
zassék ismét folyásba. Az olly fekélynél tehát , hol a 
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mondott okokbul annak gyógyitásárul szó sem lehet, a' 
beteg állapotjának enyhítésére egyedül a' fekélynek tisz-
tán tartására és a' helybeli szövemények elhárítására kor-
látlódilc minden törekedésünk. 

M Á S O D I K S Z A K A S Z . 

A ' FEKÉLYEK, KÜLÖNÖSEN TÁMASZTÓ ÉS ÁPOLÓ OKAIK 
SZERINT TEKINTVE. 

I . 

Zsongtalan fekélyek. 

UNDERWOOD, über die Geschwüre an den Füssen. Aus dem Eng]. 
Leipzig , 1786. 8, 

F . H . METZLER , Abhandlungen über die alten Geschwüre der 
unteren Gliedmassen. Wien 1793. 4. 

E . HOME , Beobachtung über die Behandlung der Fussgeschwüre. 
Aus dem Engl. von FRORIEP. Leipzig , 1799. 8. 

TH. BAYNTON, a 'new descriptive account of a new method of t r ea -
ting ulcers of the legs. London 1 7 9 7 . 8 . ; a' SCHREGER und H A R -
LES Annalen der neuesten englischen und französischen C'hirur-
giejában. Bd. I. 294. 1. 

A. OSTHOF , Untersuchungen und Beobachtungen über die chroni-
schen Geschwüre, mit besonderer Rücksicht auf die sogenannten 
alten Schäden an den unteren Gliedmaassen^ ^temgo 1804. 

- 702. S. 
A' zsongtcdan, vagy petyhüdt, zsonghijanyos feké-

ly el (ulcera atonica) azon köz - vagy helybeli gyönge-
ség által ápoltatnak, melly gindár rost , és petyhüdség 
által külöli magát. Ezen fekélyek többnyire olly helyt 
telepednek meg, hol az élettehetség ép állapotban sem 
igen éber, azért is leginkább a' lábakon, mellyek közül 
az e' nemű fekélyek a' balt sokkal gyakrabban megláto-
gatják mint a' jobbat. Olly foglalatosságok, mellyek a' 
vérkeringést az alsó végtagokban hátráltatják, sok ideig tar-
tó állással járnak, készítik el az embert ezen fekélyekre. 
— A' fekélyek vagy külső erőszak által okoztatnak , 



32 AZ ÖSZVEFÜGGÉSNEK IDÜLT MEGVÁLÁSAI.' 

vagy magoktul szármoznak, ollykép hogy valamelly ré-
szen vörösség és csekély daganat támad, a' bőr megvé-
konyodik, fölpattan. A' fekély öregbedik, különböző 
fokban fájdalmas leszen, és az átalában előadott hely-
beli és közönséges változásokat szülheti. — Többnyire 
ezen fekélyek a' lábak vizenyes és viszdagos pöffedésé-
vel járnak, vagy pedig széledi is megkérgesedik. Több-
nyire tompábélyegüek, de történetbeli környülmények 
által izgékony, sőtt gyulasztó állapotot is ölthetnek. 

703. S. 
A' jóslat a' közönségesen előadott környiilmények-

höz (692. 50 igazul, arra mégis különösen kell figyel-
meznünk, váljon a' beteg őrizkedhetik-e' a' gerjesztő okok-
t u l , vagy sem ? 

704. S. -

Ezen fekélyek gyógy bánása, melly tapasztalásom 
következésében nekem legjobban tetszik, a'következendő: 
— Ila ezen fekély nincs különös szöveménnyel öszve-
kapcsolva, és egyebként is nem néz ki rosszul, úgy a' 
nyugalmon, és a' beteg czélirányos magaviseletén kiviil 
langyos székfüfőzettel tett többszöri mosásokat, és a' 
mindjárt előadandó módszerint ragtapasszal eszközlendő 
öszvenyomást alkalmozzuk. — A' fekély tompa és tisz-
tátalan állapotban lévén, a' fekélylepte részre vizirányos 
helyezetében, székfüfőzettel allandólag tett borongatások 
alkalmoztassanak, és ha a' fekély ekként tiszta allapotba 
h ozatott, a ' B a y n t o n tanácsa szerint szükség az eszközlen-
dő öszveszoritás végett, a' ragtapaszokat fölrakni; t. i. 
szálamentében vágott elég hosszú ragtapaszcsikok a' fe-
kély alatt egy hiivelyknyire kezdvén fölfelé hágó szilánk 
fordulatokban alkalmoztatnak a' szenvedő" tag körül, ak-
ként hogy az egész fekély beboritassék általok; ezen rag-
tapaszok fölibe az egész tag egyenlő öszveszoritása vé-
gett az alszárnak vászon-pólyával eszkózlött beburkolása 
egész a' térdig folytatik, a' mi főkép az alszár vizenyes, 
vagy viszdagos pöífedésénél szükség. ~ A' fekélyben el-
választódott genynek mennyiségéhöz képest újitatnak meg 
a' ragtapaszok naponkint, avagy több napok múlva, mi-
dőn a' fekély eléggé megtisztitatik, és ha már behegedni 
kezd, rágó higany olvadékával érintetik meg. Ha ezen 
fekélyek gyuladással, beteges izgékonysággal, vagy az 
emlitett szöveményeknek valamellyikével járnak, ügy 
mi előtt a' ragtapaszokkal eszközlendő bonyolításokhoz 
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fognánk, a' szövemények természetéhöz mért gyógy-
bánás által szükség a' fekélyeket egyszerű állapotjokra 
hozni. Ha ezeket pontosan tellyesitjük, a' ragtapaszokat 
ügyesen alkalmozzuk, úgy rosz tüneményt, fájdalmat, 
"s öreghedett hévfejlődést (midőn aztán a' részt annyi-
szor kell hideg vizzel megáztatni, valahányszor azt a' 
nagyobb melegség kívánja) fölturlásokat, új fekélyedé-
seket, 'stb. soha sem fogunk tapasztalni. — Ha ezen gyógy-
bánás alatt a' fekély egész egy bizonyos fokig megki-
sebbedik, a' nélkül hogy a' gyógyulásban aztán tovább 
haladna, és állapotja ismét megrosszul, akkor ennek oka 
vagy a' beteg rendetlen magaviseletében, főkép az igen 
kora mozgásokban van , vagy pedig valamelly közszenv 
áll a' fekéllyel okbeli öszvekőtetésben, vagy végre a' 
fekély szokványossá vált , midőn is az egyébb gyógybá-
nást ezen környíilményekhöz kell szabnunk. — Az ef-
féle gyógybánás mel le t t , bár a' fekélyek 15. vagy 20. 
esztendeig tartottak is már, a' szokott elválasztásoknak fö l -
akadását soha sem tapasztaltam. 

Ezen fekélyek ellen helybeli használásul átalánosan minden 
jó illatú , és öszvehuzó szerek ajánltat tak, u. in. a' fekélynek tölgy 

fiizhéj — ,diólevél— , diókopács — , utifűlevél — , hagymaszagú 
tarorja fűnek, rutának főzeteivel magokkal, vagy mirha festvénnyel 
' s tb . efféle vegyitékekkel tett mosogatások; a' fekélynek elválasztá-
sa nagy lévén , a' gyógyszerek porképben jobb fogonattal adatnak, 
millyenek: a' kína- , a ' tölgy h é j — , a' szikfőpor , káforral, mirhával , 
' s tb . vagy az izgató i rok , tapaszok, a' káforral vegyített oszlato 
kenőcsök , a' vörös higagir 'ßtb. 

Hol a' beteg 4kiilönös környülményei miatt mind a' csöndes 
magatartás, mind az említett betekergetés lehete t len, ott a' fe -
kély különböző tisztátalanságához képest naponkint szikfőböl vagy 
lúgból lábfürdőt rendelek ; a' fekélyt pedig ungv. nutri tum és vö-
rös higagirból öszvekevert kenőccsel kötöztetem. 

R u s t az idült lábfekélyek ellen, á^ böjtorvoslást, vagy 
chgyógybánást javasolja (naponkint negyed étszilakot, ^ Portion), 
és hetenkint kétszer hashaj tót , a' következő nap langyos fördőt , 
a' fekélyre pedig folyóvízzel tet t borongatásokat. 

Magazin für die gesammte Heilkunde. Bd. IX. 517. 

705. S. 

Ezen helybeli gyógybánáshoz a' beteg közönséges ál-
lapotjával megegyező belsőt kell tudni; a' gyöngeség és 
zsonghijánynál erősítő, az altest rekedéseinél, mellyek 
gyakorta az alsó végtagok fekélyeivel járnak, oszlató és 
enyhén erősítő szerek kívántatnak a' czélirányosan ve-
zérlett közéleten kívül. A' csikorka (gratiola) illendő 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 3 
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mennyiségben adva ezen esetekben valamint akkor is igen 
czélszeres, midőn ugyan az altest szabad, de egy közön-
séges lomhaság forog föl a' testben, a' beteg pedig tur-
há3 küleményúu 

706. S. 

A' zsongtalan fekélyek után a' körtéretek nem r i t -
kák, főkép ha a' gerjesztő okok nem kerültetnek. Több-
nyire a' fekélyek ősszel vagy télben fakadnak ismét föl. 
— Ezen baj megakadályozására a' legjobb szer abban 
á l l , hogy tágulhatlan bőrből készített fűzö harisnya állal 
állandólag és egyenlően szoritassék a' láb, egyszersmind 
a' közéletre is kell vigyázni, a' lábaknak pedig minden 
megerőltető mozgása kerültessék. 

II. 

S ü l y ö s f e k é l y e k . 
J . L I N D ' S Abhandlung von Scharbock. Nach der 2. Ausgabe 

aus dem Englischen übersetzt von J. N. PEZOLD. Riga und 
Leipzig, 1775. 

HULME , Libellus de na tu ra , causa et curatione scorbuti. Lon-
d o n , 1768. 

F. MILMANN, Untersuchungen über den Ursprung der Symptome 
des Scorbuts und der FaulGeber. Aus dem Englischen über-
setzt von LINDEMANN. Berlin, 1795. 8. 

G . BLANE , Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. Aus 
dem Englischen. 1788. 

T H . TROTTER , neue Bemerkungen über den Scorbut. Aus dem 
Englischen von C. F. MICHAELIS. Leipzig, 1787. 8. 

707, S. 

A' sülyös fekélyek (ulcera scorbutica) mindenkor a' 
többé keve-sbé "kifejlődött sülynek tüneményei. — A' 
sülynek tőoka a' vérnek é3 egyébb nedveknek oldako-
dbaban és a' hajerek rendszerének előkelő gyöngeségé-
ben áll. Tüneményei azért JS mindannyin a' részek 
gyöngeségén, gindárságán, azok zsongának csügeedésén, 
vagy tökéletes elenyészésén alapodnak, mellyek főkép 
az edényrendszerben tündöklőnek ki. 
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A' bőrnek természetes szine elvesz, halovány, pöf-
ledt lesz, a' betegek közönséges leverettséget érzenek, 
és a' legkisebb mozgásra is elfáradnak. A' foghus fájni 
kezd, megdagad, a' legcsekélyebb érintésre is vérzik, 
a' lélegzet büdös. A' testnek fölületén itt ott, legin-
kább a' lábakon különböző nagyságú kékes foltok mu-
tatkoznak , tovább terjednek, és ollykor vérsávokká (vi-
bices) alakulnak. A' forró éghajlatok alatt a' végtagok 
vizenyesen pöffedeznek. A' bőrön többnyire olly apró 
daganatok szármoznak, mellyeken hólyagocskák emelked-
nek, 's ezek öszveesvén, helyeiken bíborvörösségü foltok 
támodnak. A' lábakban fájdalmak szármoznak, a' lérdí-
zülés földagad, fekélyek jőnek elő, a' foghus gyakrabban 
vérzik. A' gyöngeség növekedik, a' beteg vért köp és 
okádik, 's egyszersmind a' vizellettel és bélsárral is vér 
ürül ki. A' foghús gyakorta megfenésedik, a' vér a' 
részek hézagaiba öntődik ki, sok régi sebhelyek fólfakad-
nak, és a' gyöngeség a' meg-megérkező vérzés által olly 
naggyá lesz, hogy a' beteg a' legcsekélyebb mozgások 
alatt is elájul. 'S végre vagy efféle ájulások közt, vagy 
egészen kisorvadva hal meg. 

- 708. S-
A' sülyös fekélyek többnyire laposak, széleik és 

kornyékeik kékek, vizenyesen pöffedtek, fenekök tisztá-
talan , szennyes, taplós növedékekkel tele, és a' legcseké-
lyebb érintésre is vérzenek. A' fekélybül kiszivárgó eV 
igen vékony, feketés vérrel vegyült, igen büdös. Nem 
ritkán a' közel fekvő csontok is részesülnek a' bajból, 
és pusztulni kezdenek. Többnyire a' foghuson, a' gá-
zon (lábikrán) és czombokon támodnak, még pedig a' 
sülynek nagyobb fokánál magoktul, vagy pedig közön-
séges sülyös kórszúny lézengvén a' testben, valamelly más 
fekélybül. 

709. S. 

A' sülynek gerjesztő olai ezek : a' savitós lég-
nek szűke, nedves ködös lég, romlott táplálmányok, 
lombaság, a' mozgásoknak elmulasztása, vagy súrü ki-
merítő erőlködések. Ezen okok főkép a' hosszú tenge-
ri uton nemzik a' sülyt, az éjszaki tengerpartoknál (ten-
geri süly); az emlitett okok öszve jötte azonban a' száraz 
földön is képes nemzeni sülyt, főkép lomha mérsék-
ményü embereknél, kik nedves setét zuglyokat laknak, 
rosz romlott táplálmányokkal élnek, honnét a' száraz foU 
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di sülyt főkép sziik esztendőkben, a' táborkörnyelte vá-
rosokban 'stb. tapasztalhatni. A' siilyhöz hasonló álla-
potot a' higanybani divatlankodás után is tapasztalhatni. 

710. S. 
A' súlyos fekélyek orvoslása mindenek előtt a' ne-

kiöfc alapul szolgáló sülyös kórszúnynak elháritását k í -
vánja, a nedves büdös lég tisztább és melegebbel cse-
réltessék fö l , a' betegnek jobb táplálmányok főkép sa-
vanyús gyümölcsök engedtessenek , nekie a' szabadon 
mozogva kell foglalatoskodnia, egyszersmind tormával 
(nasturcium acpiaticum) kalánfüvel (cochlearia beccabun-
ga) növényes e^ ásványos savaiddal, jó illatú kesernyés 
szerekkel u. m. kálmussal, vidra eleczkével (Hba me-
nyanthis trifoliatae) kinával 's effélékkel tartatnia. A' 
testnek borléllel eszközlendő dörzsölései is czélirányo-
sak, és a' hideggel teendő mosások is, miáltal a' részek 
elveszett zsongereje megjő , és a' vér hegedékenysége 
öregbedili. 

7 1 1 . - s -
Magokra a' fekélyekre erősítő, öszvehuzó szerek té-

tetnek, a' millyek a' kínapor, timsóval, káforral, mir-
hával , a' timsó öszvehuzó főzetekben, a' kinomézga vö-
rös borban fölolvasztva, Thédennek lővize, a' szénsav, 
szénpor kinával, mirhával, timsóvál, storaxszal, öszve-
huzó főzetek savakkal. Különös hasznú a' fekélylepte 
tagnak izgató szerekben áztatott pólyákkal végbevitt be-
takargatása. 

A' foghusnak daganatai és fekélyei ellen a' kínábul, 
t ö lgy - vagy füzhéjbol , zsályábul kalánfüléllel, vagy 
timsóval öszvetett szájvizek, azoknak só - vagy kénsav-
val tett tapintásai, mézzel dörgölései tesznek jó szol-
gálatot. 

III. 
Görvélyes fekélyek. 

C . G . T H . KORTÜM , Commentarius de vitio schrophuloso. I I . Tom. 
Lemgov. 1789—90. 8. 

F . A. W E B E R , von den Schropheln, einer endemischen Krankheit 
vieler Provinzen Europa's. I, Thl . Saltzburg 1793. 8. 
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BAUME , Preisschrift über den Satz : welches die vortheilhaftesten 
Umstände zur Entwickelung des Schrophulösen Üebels sind. Aua 
dem Französischen. Halle , 1795. 8. 

CARMICHAEL, HENNING und GOODLAD, über die Scrophelkrankheit. 
Nach dem Engl. frei bearbeitet von J. L. CHOULANT. Leipzig , 
1818. 8. 

CH. W . HUFELAND , über die Na tu r , Erkenntniss und Heilung der 
Schrophelkrankheit. 3. Aufl. Berlin 1819. 8. 

s. 

A' görvélyes fekélyek (ulcera schrophulosa) többé 
kevesbé kifejlődött göryélykórnak tüneményeit teszik. Ez 
pedig a' táplálás szabdaszeres nyomdájának eltávozásán 
alapodik , mi által rosz vérkészités , és a' nyirknak sza-
bálytalan vegyülete, a' nyirkkeringésnek rendetlensége, 
fölakadása, és a' mirigyeknek pöffedése okoztatnak. 

713. 

A' gorvélykór átalában az ifiú kornak tulajdona, a ' 
gyermekek az ezen nyavalyára való hajlamot magokkal 
hozzák a' világra, a' betegség pedig csak később fejlő-
dik k i , főkép ha ezek rosszul ápoltatnak, tisztátalanság-
ban fetrengnek, setéül tápláltatnak 'stb. Ezen hajlam két 
alak alatt mutatkozik: 

1.) A' gyermekek gyorsan testi és lelkileg kifejte-
ködnek, igen hajlékonyak, bőrök fehér , arczáik piros , 
szemeik tüzes, eleven, képök szép gömbölyeg, hajaik 
szőke, barna, f inom, göndör für tös , átalában igen ma-
gosztalt érzékenységgel birnak. 

2.) Petyhiidség, szivacsos nyirkos külemény lát— 
szatik, főkép az arcznak pöffedése uralkodik^-az ajkak 
májosak, az állkapocs szegletei igen kidüdorodnak. E f -
féle gyermekek lassan fejlődnek, emésztés bajaival küz-
dőnek , takonyszivárokban, kütegekben szenvednek, ná-
lok a' gorvélykór legotrombább alakában mutatkozik, 
bélyegök pedig tompaság. 

714. 

A' kifejleködött görvélyek fontos betegséggekkel jár-
nak; tartós gyuladásokat, a' takonyhártyáknak azonféle 
folyamát, külegeket, a' mirigyek daganatait, elgenyedé-
seit, sorvadást, tüdővészt, a' csontok és íziiléseknek föl-
ernyedését, elevedését okozzák. 
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715. S. 
A' gorvélyes fekélyek vagy akként szármóznak, 

hogy a' mirígydaganatok lobba esvén fölfakadnak, vagy 
a' bőr magátul gyulád meg különböző helyen és kife-
kélyedik. Ezen fekélyek jobbadán fájdalmatlanok , szé-
leik kemény, egyenetlen, barlangos; a' környék és a' 
fekély maga halovány vagy szederjes, feneke itt ott lie-
gedékeny nyirkból álló csikókkal fedetik, az ev vé-
kony. Ezek mellett mirígydaganatok, vagy gorvélyes 
külemény van jelen. 

716. S. 
A' gorvélyes fekélyek orvoslása az alkotmány ja-

vitásátul függ, mit várhatni, ha még fontosabb részek 
nem romlottak meg, a' beteg nem épen erőfogyott. A' 
görvélyek gyakorta a' testnek előre léptető kifejlődésével 
elenyésznek, főkép pelyhedés idejekor; a' némberi nem-
nél ollykor előhas alkalmával is. 

717. 
A' görvélyek gyógyítása leginkább kiválasztott köz-

életbeli ápolást óhajt , < erőtadó könnyű emésztetü elede-
leket , szabad leget, tisztaságot, 'stb. — A' gyógyszerek, 
mellyek alkalmoztatnak, vagy erősitők , vagy ollyak 
mellyek önhatólag működnek a' nyirkrendszerre: a' k í -
na , a' kálmos, a' füz — vagy gesztenye héj , a keserű 
vonalok, a' m a k k - k á v é , a' vas, különbféle higany és 
dárdany készítmények, a' sósavas sulyag, a' bürök, a' 
szepnőnye, a' keserédes, a' luganyok (ég vények) az ége-
tett szivacs 'stb. — A' n y i r k - és mirígyrendszerre mű-
ködő szerek leginkább a' nyirkos kiileménynél, és nagy 
mirigy daganatoknál illenek. — Az említett szerek a' be-
teg áílapotjához képest különbözőleg társitatnak, és fo-
gonataik az időrül időre adott főkép édes higanybul, 
és rheumból avagy jalappábul álló hashajtók által igen 
előmozditatnak. A' iordók leginkább az illatos füvekből 
készítettek, valamint a' b o r - , k é n - , aczél-talpfórdök 
(Soolenbader) is kitündöklo sikerrel használtatnak, fő-
kép ha egyszersmind a' bőr flanéllal vagy más léles sze-
rekkel dörzsöltetik. 

718. S-
A' mirigy-daganatokat káforral, és tiszta hugyag-

gal vegyitett röpkenettel és higanyirral, úgy izgató 
tapaszokkal, t. i. káforral, mákonnyal, ökörépevel öszve-
tört higauytapasszal , biiröktapasszal , amonatapasszal, 
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szappan - tapasszal eszközlött bedörgölések által iparko-
dunk elszéleszteni; sőtt azok igen idültek lévén az ibo-
lóirral is. Ugyan ezen szereket alkalm ózzuk a' mirigyes 
fekélyeket környelő keménységnek megpuhitására is. Ezen 
daganatok gyuladás és fájdalommal járván, néhány na-
dályok ismételt föltétele, a' higanyir, és a' száraz me-
leg , vagy a' feszülés nagy lévén, a' nedves meleg lesz-
nek czélirányosak. 

Ha a' mirigyes fekélyek tompa bélyegiiek, úgy azo-
kat a' kína-tölgy-gesztenyehéjakbul, vagy diókopácsbul 
készitett öszvehuzó főzetekkel kötözzük, mellyekhöz 
bürök- , szepnőnye—, szikfűvonat tétetik, avagy ugyan-
csak a' bekötés a' fölebb említett toldalékokkal vegyitett 
higany-kettedzöldletnek, vagy pokolkőnek olvadékával 
a' vörös higanyirral, ápolirral (ungv. nulritum) történik. 
.— A' hegedést különösen elősegítjük a' pokolkővel tett 
illentés által, valamint a' laz és barlangos bőrszélek-
nek szeldelése által. A' fekélyek gyul.idl és igen fájdal-
mas állapot jókban a' csöndes 's egyszersmind czélirányos 
közéletbeli magaviselete mellett a' betegnek a' fekélyre 
meleg borongatásokat alkalinozunk, és mindent, mi csak 
izgathat, félremozdítunk. 

L u g o l (Memoire sur I'emploi de l'Jode dans les mai idieJ 
scrophuleuses. Precedé du rapport fact á l'Acadeniie par S e r r e s , 
M e g a n d i e et D u m e r i 11. Paris 1829); az ibolónak folyta-
tott használatát mindenféle görvélyes bántalmak ellen a' legbizo-
nyosabb szernek tartja. Ártalmas következéseket L u g o l az iholó 
bár több hónapokig folytatott használata után soha sem tapasztalt, 
azokat csak a' közönséges mód szerint készitett iboló-festvény után 
mondja szármozni. Ha használat közben gyoinornyoiuisrul panasz-
kodnék a' beteg , az iboló egy időre hagyassék ki , és a' beteguek 
kínabor nyujtassék. L u g o l következőleg rendelte az ibolót : 

I. 

Vy. Ibolóbul i — f j. szemer-
nyit 

Átpárolt vizböl j. fontnyit. 
T. 's j. naponkénti elhasználatra. 

II . 

Vy. Gyulóiboló-savas hamagból 
IV—V—VI. obonnyit. 

Ibolóbul IV — XIV — XVI. 
terecsnyit 

Fris hájbul két fontnyit 

v. 's j. a' szenvedő részt napja-
ban kétszer ezen írral bekenni. 

Rp. Jodínae gr 1 — gr { - gr j . 
Aquae destill . libr. unam. 

m. s. naponkénti elhasználatra. 

II. 

Rp. Kali hydriod. unc IV-unc, 
V. unc. VI. 

Jodinae scrup. IV - scrup. 
XIV. ser. XVI. 

Axungiae recentis. libras d u -
as. 

m. s. a' szenvedő részt napjában 
kétszer ezen irrat hekeuni. 



4 0 AZ ÖSZVEFÜGGÉSNEK IDÜLT MEGVÁLÁSAI.' 

III. 

Vy. Ibolóbul II — I I I , IV sze-
mernyit. 

Atpárolt vizbül egy fontnyit. 
v. 's j. mosni való, vagya' bele 

mártogatott rongyokkal boron-
gatni. 

III. 

Rp. Jod. gr. I I - gr I I I - gr IV. 
Aquae destillatae libram u-

nam. 
m. s. mosni való, vagy a' bele 

mártogatott rongyokkal boron-
gatni. 

A' beteg az iboló használata mellett illendő közéletet tartson, 
és a' szabad levegőn mozgásokat tegyen. 

Tulajdon tapasztalásaim kedvezóleg bizonyítják ezen szer 
gyógyerejét. 

Ueber die arzneiliche Wirkung und Anwendung der Jodine. 
Würzburg , 1852. 
Lásd : MÜLLER u. KUNZ: über die Anwendung der Jodine in scro-

phulösen Krankheiten nach eigenen Erfahrungen und mit vorzüg-
licher Berücksichtigung der Versuche und Beobachtungen Dr. Lu-
GOL'S j in RUST'S M a g a z i n , Bd. X X X V I I . 61. 1. 

7Í9. S. 

A' fölajknak, az orrnak, és arcznak görvélyes gyu-
ladása, melly fekélyedés által nem ritkán olly terepély 
romlásokat okoz, hogy a' czimpák is Öszvezsugorodnak, 
a' közgyógybánáson kivül semmi által nem korlátoltatilc 
és kisebbitetik olly hatalmasan, mint az ebszőlöbiil (fekete 
csucsorbul, (solanum nigram) késziLett főzet által magá-
ban, vagy higany ketted zöldlettel vegyitve, avagy pokolkő-
vel ismételve tett illengetés által. Hol a' görvélyek igen 
igen idültek, és nevezetes elkorcsosodásokkal járnak , 
ott az alább előadandó gyógybánás által, — az éhgyó-
gyitás, a' dörzsorvoslás, a' Zittman főzete, 'stb. által 
lehet , a' testet egészen elváltoztatván, egyszersmind a' 
görvélyeket is megyógyitani. 

IV. 

Köszvényes fekélyek. 
SYDENHAM, Abhandlung vom Podagra ; übersetzt und mit ^Anmer-

kungen von NIEDERHEBER, Landshu t , 1792. 
GRANT', Beobachtungen über chronische Krankheiten. Bd. I. Von 

der Gicht. Leipzig 1792. 
RoWLY, über regelmässige, unregelmässige , atonische und laufen-

de Gicht oder Podagra. Aus dem Englischen übersetzt. Bres-
lau 1794. 
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W E N Z E L , Diss. de ossium arthriticorum indole. Mogunt , 1 7 9 1 . 
BARTHEZ, Abhandlung über die Gichtkrankheit; übersetzt mit An-

merkungen und Anhang von BISCHOFF. Berlin, 1803. 

720. S. 

A' köszvényes fekélyek (ulcera arthritica) a' test-
beni jelen kösz vénynek következései, mellyek csakugyan 
majd világosabb , majd rejtettebb arányban állónak. 
Ezek átalában fölületesek, fenekök széles, és az el-
választott nedvet gyaporán öntik, melly a' fekélyhöz 
közeleső részeket föleszi, és nem ritkán a' fehérnemű-
ket is megfeketíti. Széleik többnyire rendetlenek, ha-
loványok, kemények, időkorönkint, főkép rossz idő al-
kalmával meg-megrosszabbulnak, vagy a' fekély javul-
tával a' köszvényszenv nehezedik el. 

721. 5. 
A' fekélyek vagy a' köz köszvényszenv jelenléte ál-

ta l , vagy történetbeli sérelmekre, vagy fekélyedéssel 
végződő gyuladásbul és daganatokbul szármoznak; a -
zért is leginkább az alsó végtagokon, és az izülések vi-
dékén telepednek meg. Kórhatárzatuk rendszerint kön-
nyű , de nehéz lehet mégis, ha a' beteg a' fekélyeken ki -
vül soha való lcöszvényben nem szenvedett. Ezen eset-
ben főkép azon tüneményekre kell figyelnünk ,1 mellyek 
a' rendhagyó köszvényt szokták közönségesen követni, 
millyenek a' máj és a' bélhuzam működésének megza-
varodása , szabdaszeretlen hugyválasztás, szaggató, gya-
korta időkorönkint visszatérő fajdalmok a' tetemekben, 
továbbad a' takonyszivárok, kütegek 'stb. mellyek gya-
korta szoros visszonyban állónak ezen fekélyekkel. 

722. S. 
Ezen fekélyek többnyire igen makacsok; és gyakor-

ta leülepedett mészféle gyurma által ápoltatnak; gyó-
gyításukhoz csak nagy vigyázással foghatunk, mert más-
ként a' beteget kóráttétel veszedelmének tesszük ki. 

723. S. 
A' köszvényes fekélyek orvosldsdndl mindenkor a' 

közszenvre kell főkép figyelnünk. Mindenek előtt a' 
beteg életmódját hozzuk rendbe, ollykor az elobbeni-
vel épen ellenkezőt rendelünk, azért is majd izgatóbb hus-
nemű közéletet, de sokkal többször mégis növényi elede-
leket hagyunk, testi mozgásokat parancsolván egyszer-
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smind. A' köszvénynek különböző bélyegére nézve ré-
szint olly szereket alkalmozunk, mellyek a bőrgőzö-
lést , és vizelletelválasztást többé kevesbé szaporítják; 
u. m. Minder leiét , dárdanybort, sisakfüvet, gajákot, 
káfort , különbféle dárdanykészitményeket , luganyne-
müeket , főkép a' kikerics, vagyis őszikemagbort (vinum 
sem: colchici) 'stb. részint erősítő szereket adunk, u. 
m. kálmost, kínát , keserű vonatokat, vasat; vagy vég-
re inkább enyhe hashajtó és olvasztó szereket. Fordok, 
leginkább a' kénnemüek főkép fogonatosak. 

724. i 
A' fekélynek helybeli gyógybdndsa egy részt a' köz 

orvosláshoz szabatik. IIol a' fekély gyulasztó bélyegü, 
ott az ingerek azonkori félremozditása és a' czélirányos 
köz gyógyítás mellett a' fekélyeket egyedül száraz me-
legített fütüszőkkel fedezzük; minden vizes nedves szer 
ártalmas lévén. Ha a' fekélv, mint szokása, tompa bé-
legü, úgy higany, vagy büröktapasszal, lcáfor és má-
konnyal öszvetőrt ólompirtapasszal (Empl. de minio) 
takargattatik, kína, káfor , és fehér nádmézbül álló por-
ral naponkint egyszer hintetik be, annak környékére ká-
forral vegyitett higanyir dörgöltetik, és a' fekélylepte 
rész viasztafotával bonyolítatik be , vagy pedig káforos 
fütüszőkkel, füpárnákkal rakogattatik. A' büzaszatból > 
szappanból, amóna mézgábul és csillaeczetbül álló Schmu-
ckernek tapasza gyakorta jó szolgálatot teszen, ha már 
egyszersmind a' csont is pöffedez. Ezen gyógybánás mel-
lett egyszersmind genykutacsokkal, boroszlányhéjjal el-
szolgáltatásokat szükség ápolnunk. 

Ha a' fekélyek be nem gyógyulnak, bezáródásokat öszvehuzó 
és száraztó szerekkel erőszakkal eszközleni tilalmas. Konokságok-
nak alapja nem ritkán helybeli szöveközésekben fekszik, és akkor 
is gyógyíthatatlanok , ha olly részeken telepedtek meg , mellyek 
egészen el vannak fajulva. 

Azon földes gyurma, melly a' köszvényeseknél gyakorta az 
ízülésekbe, a' sejtszövetbe , vagy a' takonyerszényekbe 'tétetik 
l e , isméti gyuladásoknak következése. Ha ez nagyobb men-
nyiségben türemödik öszve, úgy a' mozgás többé kevesbé gá-
toltatik , izgatása , vagy egy új köszvény rohám által gyula-
das, genyedés szármozik, a' bőr fölfakad, és a' mészféle gyurma-
lassankint kiürül. Ollykor ezen gyurmábul egy száraz darab átront 
a ' bőrön , és minden gyuladás és genyedés nélkül mintegy kinü-
vet akad ott fön. Ha ezen gyurmának öszvetüremlése gyuladást okoz, 
úgy ezt enyhe gyógybánás által iparkodunk elhárítani. Ha a' gyur-
ma a' fölbőr alatt vétetnék észre, úgy a ' daganatot kellene fö l -
nyitni ; de ekkor aztán nem kell a' földes gyurma kinyomásán tö-
rekedni, ez a' lágyító borongatások folytatása alatt lassankint a' 



IDÜLT 'S GENYEDŐ MEGVÁLÁSOK. 4 3 

gennyel magátul is kiürül. Ha a' gyuladás szétoszlott, úgy a ' 
földes gyurma kiürülését a' fölbőr egy részének levétele által lehet 
elősegíteni. Olly nagy fekély tárnodván , mellynek fenekére efféle 
földes gyurma ülepedik le , ezt legügyesebben elhárítjuk valamelly 
étető szernek alkalmozata á l t a l , melly által azon se j t ek , mellyek-
ben a' földes gyurma tartózkodik rontatnak el. 
J . MOORE, on gouty concretions or chalk - stones; in Medico-

chírurgical-Transactions. V. I. lap: 112. 

y . 

Sennyedékes fekélyek. 

725. S. 

Sennyedékes fekélyek (ulcera impetiginosa) alatt ol-
lyak értetnek, mellyek az idült kütegek lefolyta alatt 
fejlődnek ki ; illyek a' sömör — (bőrzuzmó —-) féle f e -
kély., a koszy az ótvar, és a' rü/iös fekély. Ezen feké-
lyek szélűben az idült kütegnek kórjeleit teszik, mellyek 
is a' kütegnek nagyobb foka, és sokáig tartása, vagy 
annak egy részrül való hirtelen visszalépte, és más rész-
re történt letételek által, vagy pedig munkámüves beha-
tások, vakarás, 'stb. következésében okoztatnak. 

726. S. 

Az idült kiitegek okai átalánosan ezek: az emésztő 
életmüvek' rosz állapot ja, dugulások a' verőczér' rendsze-
rében, és a' májban, az elválasztásoknak megzavarodásai, 
betvegyes állapotok, rosz romlott és csípős eledelek és 
italok, romlott légben való tartózkodástisztásághijány, 
szennyes foglalatosságok, gyapjúmunkífi a' bőrre műkö-
dő csipős szerek, ragályos fertezés. Ezek szerint felosz-
tathatnak a' sennyedékes fekélyek: 1- merő helybeliek-
re 2. ollyakra, mellyek valamelly köz okkal állónak v i -
szonyban , és 3. ollyakra, mellyek fertezésbül támodnak. 

727. 5. 

A' sennyedékes fekélyek orvoslásának a' fekélyek 
állapotjához és a' kütegnek alapul szolgáló okhoz képest 
kell különbözni. — Ha a' fekélyek gyuladtak, fájdalmo-
sak, úgy a' közgyógybánásnak ingerenyhitőnek és lá-
gyítónak kell lenni; szorosabb lobúző gyógy bánás csali 
igen ritkán szükséges; a' beteg illő közéletbeli maga-
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tartása hűtő hashajtók használása többnyíre elegendők. 
— Az ok különbféleségéhöz képest, majd oszlató, majd 
az emésztést, és öszvehasonlitást javító szerek kívántat-
nak , majd a' fölakadt elválasztásokat szükség ismét 
visszatéríteni. Mivel az alkotmányos és nem ragályos 
kötegeknél mindenkor bizonyos kóranyag termodik és 
vitetődik k i , azért is ezeknek kiigazítását a' természetes 
szűrő életművek a' bőr , a' vizellet rendszer, a ' b é l h u -
zam által kell előmozdítanunk. Azon szerek, mellyek 
e czélnak megfelelnek: a' kén, és] különbféle készít-
ményei, a' "tlárdany-készitmények,) faitalok, keserédes 
venyigék, a'szaszafrászfa, a' gyalog fenyüfa, a' szárcsa-
gyökér, a'homoksásgyökér, a' boroszlányhéj, a' három-
színű ibolyafű, 'stb. Az igen vén kütegeknél 's a' bőr 
különös elfajulásánál leginkább használnak: a' higany 
készítmények, a' higany kettedzöldlet, a' férjany, és a' 
gyógyulás gyakorta csak megható, az egész alkotmányt 
megváltoztató szerek által eshetik meg, millyek: a' dörzs-
orvoslás, az éhgvógyitás, a' Zittmann főzete, deme l -
lyekrül csak alább fogunk szólani. 

728. I 1 

A' helybeli gyógybcÍTids először is a' gyuladás álla-
potját veszi tekintetbe, melly is a' meddig csak t a r t , 
egyedül enyhe borongatásokat és írókat, langyos fördő-
k e t , más efféléket szükség alkalmoznunk. Az izgatás ál-
lapotja már tova lévén, addig, míg a' belső ok el nem 
hánta to t t , a' helybeli szereket csak vigyázva szükség 
használni, mivel könnyen visszaveretés és áttétel okoz-
tatik. Leginkább alkalmoztatnak: a' kén, a' rágó higány, 
vörös higag, az olvaszthaLatlan hugyagos sósavas higag, 
a' luganynemüek 'stb. ir - olvadék-fördőképben. — Az 
egészen elfajzott bőrnél gyakorta az étető szereknek al-
kalmozása, és a' beteg bőrdarabnak tökéletes elrontása 
szükséges. Ezen gyógybánásnál a' tisztaságrul, és a' be-
teg közéletbeli magatartásárul keli gondoskodnunk , a' 
fölebb emlitett ártalmak mindannyin kerültessenek ? 
genykutacsok és boroszlányhéj által pedig elszolgál tatás 
tartassék föl. 
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A. 

Sömörféle fekélyek. 
H. F . A. ROUSSEL, Diss. de variis herpetum speciebus, causis, 

syroptomatibus. Cadorn 1779. 8. (Recus, in SCHLEGEL Thesaur. 
path. therapeut. Vol. II. pag. 1.) 

POUPART'S theoretische und praktische Abhandlung von den Flech-
ten. A. d. Französ. von J. CONRAD. Strasburg 1784. 

J . CONRAD , Zusätze zu POUPART'S Abhandlung von den Flechten. 
Strasburg , 1785. 

MÜHLENPFORT, Diss. de ulceribus esthiomenis eorumque methodo 
medendi rationali. Kilon 1795. 

P. G. HENSLER , de herpete seu formica veterum labis venereae 
non prorsus experte. Kilon 1801. 8. 

W . G. TILESIUS, Theorie der Flechtenartigen Ausschläge. Ein Ver-
such zur näheren Bestimmung der chronischen Hautkrankheiten. 
Leipzig, 1802 8. 

A H B E R T , De'scription des maladies de la peau observées ä L'Ho-
pital Saint-Louis, et exposit.ions des mailleures méthodes suivies 
pour leur traitement. Paris Fol. Livr. III. 

729. g. 

A' sömörféle fekélyek (nlcera herpetica) következő 
tüneményekkel járnak: eleintén a' bőrnek valamelly ré-
szin gyuladás vagy apró hólyagcsák vétetnek észre, mel-
lyek varakká változván , következőleg vagy korpaként 
hámladoznak, vagy nagyobb darabokban hulnak l e , és 
a' bőrnek azon részét gyuladt állapotban hagyván, ab-
ból saját szagú, és különböző színű nedvizzadoz, mel ly-
nek levegőn történt megszáradása által újólag varak szár-
moznak, hasonlólag ismét lehullandók. Ezen fekélye-
dések rendszerint mélyen nem hatnak, de annáL gyor-
sabban terjednek a' fölületen, és rendszerint erős égés 
és viszketeggel [járnak. 

Ha a' sömörök a' testnek valamelly nagyobb ré-
szére terjednek, úgy a' bőrgőzölgés kevesbedik, a' táp-
lálás szenved, a' szék állandólag rekedt , végre az al-
test belrészeinek keményedései szármoznak, aszláz, a' lá-
bak daganatai jelennek meg. 'stb. 

730. S. 

A' sömör (herpes) bőrzuzmó (liehen, serpigo) az ő 
különböző álakára nézve korpás (furfuraceus) varas (crus-
taceus) pikkelyes (squammosus) genyedékes (pustulosus) 

pattogzatos (phlyctaenoides) és börvöregesre (erythemo-
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ides) osztatik föl a 'szerint, mint eleintén korpaféle pik-
kelyekkel, varaiddal, hólyagosakkal, pattogzatokkalvagy 
gyuladással jár. Rágó sömörnek (herpes exedens, ro-
dens, phagadaenicus) az neveztetik, mellvnél a' fekélye-
dések gyorsan terjednek, a' mennyiben a' vastag var 
alatt az igen csípős nedv által a' részek fölétetnek, és 
ollykor nagyon is elpusztitatnak. Ila a' sömörnek ezen 
faja az állkapcsot lepi meg, úgy az állcsúcs-zuzmónak 
(mentagra) mondatik. A' sömöröknek ezen külső képok 
szerint való fölosztások nem sokat ér , mivel a' sömör 
alakjára nézve rendkívül változik. 

731. i 
Az bizonytalan, ha a' sömör töóka bizonyos Önható-

lagos korcsvegyülésben áll jon, váljon ez minden somör-
nél ugyanaz legyen-e, vagy pedig hogy a' töok különb-
féleségétül függjön a' sömör változó alaka ? A' sömör' 
különös nemeitül, főkép a' rágónak nagyobb fokátul, a' 
fertező képességet meg nem tagadhatjuk. 

A' sömörre való hajlandóság, melly az emberrel 
együtt is születhetik gyakorta a' bőréletmünek tulajdon 
sajaságán, és érzékenységén alapodik, melly esetben rend-
szerint korpás sömör szármozik. A' sömörök leginkább 
azon részeken mutatkoznak, mellyek igen érzékenyek, 
és .a' légnek szüntelen ki vannak téve, azért is főkép az 
ábrázaton és a' kezeken. — A' sömör távol okai gya-
korta az altest belrészeinek dugulásában rejteznek, fő-
kép a' máj hibáiban, illyek még a' természetes vagy sok 
ideig tartó kiürüléseknek, az aranyérnek, a' lábizzadság-
nak, a' hószám 'stb. fölakadása, a' bőrnek és veséknek 
kisbedett elválasztása, leginkább 'az öregeknél, az elő-
járt forró kütegek, vagy forró betegségek átalában. To-
vábbad tisztátalanság, a' bőrnek elmulasztott tisztogatása, 
ennek érdes , főkép gyapjií gúnyadarabokkal , vagy a' 
gyapjú földolgozásának alkalmával való dorgölése, az 
igen csípős italok és ételek éldelése. A' sömör nem ri t -
kán görvélyes, bujasenyves, vagy köszvényes bántalmak-
kal szövetkezik, és ezek látszanak tulajdon okainak len-
n i , bátor ezek kevesbé a' lcüteg vagy fekélynek saját 
képe, mint inkább tulajdon tüneményeik által adják ma-
gokat tudtunkra. A' heves éghajlatok alatt gyakrabban 
előjőnek a' sömörök, mint a' hidegebbekben; vidékeink-
ben leginkább nyári időben bújnak k i , télen vagy el-
rejteznek, vagy állandólag megmaradnak, 

A' mondottakból magyarázhatni meg, miért képes 
a' sömör visszalépte, vagy nem illendő kifejlődése ve-
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szedelmes tüneményeket, a' belső részekben gyuladáso-
kat és fájdalmakot, görcsöket, rángásokat, gutaütést, 
bénulást, véletlen halált, az altestben dugulásokat, víz-
kör t , tűdővészt, 'stb. okozni. 

732, S. 
A' sömörös fekélyek orvoslása először is az okok 

elhárítását kívánja, az altestbeli dugulásoknál olvasztó 
és nyitó gyógyszereket adunk; a' kisbedett b ő r - és ve-
se elválasztásnál, ezeknek helyre állításán iparkodunk; 
a 'görvélyes, bujasenyves, vagy más szöveközésnél ezek 
ellen intézzük orvoslásunkat; valamint a' közéletet is 
megváltoztatjuk, ha talán ez a' sömörrel okbeli öszvekö-
tetésben volna. 

Átalában hasznosak a' sömör ellen: a' dárdany, a' 
higany, a' kén magokban, vagy öszvekötve egymással; 
a 'dárdanyozott higanykénet ( aeth. ant imon): a' fekete 
higany kénét (aeth. min) : az enyhe higany aranykénnel, 
a' vasszén; továbbad a' bőrre és vesére működő italok, 
főkép ha a' hugyelválasztás csekély, vagy ha már viz-
gyülemek fejlődtek k i , a' keserédes venyigék leforrázva, 
a' faszerek főzete, a' három szinű ibolyafű, a' gyalog 
fenyűfa, a' b oroszlány héj , a' kőrös festvény 'stb. A' 
bőr igen meg lévén gyuladva, kén-virág adatik borkővel 
és gajákkal. 

K. A. WEINHOLD, der Graphi t , oder neuentdecktes Heilmit-
tel wieder die Flechten. Meissen 1812. S. 

733. S. 
A' hülsö gyógybánás , melly átalában különös fi-

gyelmet kiván, és mindazon esetben h o l ^ a ' s ö m o r ö k 
belső oktul függőnek, csak az előre boesatott belső gyó-
gyítás után eshetik meg, a' fekély állapotjához kell hogy 
alkalmoztassék. A' fekélyek gyuladva és fájdalmasok lé-
vén , egyedül langyos fordők és enyhe kenöcsek vagy bo-
rongatások rendeltetnek. A' gyuladás kisbedvén kénfór-
dők, a' rágó higanynak olvadéka, a' sárga higagos viz 
(aqua phagedaenica) a' vörös higagbul, vagy levált fehér 
higanybul (mercur. praecip. albus) álló i r , kénvirágbul 
zsírral vagy szappannal, és vízzel készített i r , a' szürke 
higanyos i r , a' sárga higanyos ir (ungvent. citrinum), 
a' vasszénbül csinált i r , a' savitott i r , (ungv. oxygenat), 
a' pokolkőnek olvadéka 'stb. kívántatnak; az idült sö— 
mör-kütegnél a' kéntartalmas vizzel tett özön fördő (Do-
uch) vagy a' sömörre magára tett hólyagtapasz, hogy az 
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ez j által egészen elrontassék, a' mi gyakrabb pokol-
kőtapintással is eszközöltethetik. Mimi ezen szerek kö-
zül leghasznosabbnak tapasztaltattak a' szappannal és 
vizzel kenőccsé készített kén, és a' rágó higanynak olva-
déka. Ezen gyógybánásnál a' genykutacsok, és borosz-
lányhéjjal föltartott elszolgáltatások, és közéletbeli szo-
ros tartózkodás mindenkor szükségesek. Ila a' sömör 
áttételébül bajok szármoznak, úgy annak visszaidézésén 
kell minden erőnkbül iparkodnunk. A' szokványos sömör-
nél, hol gyakorta minden szerek haszontalanul alkalmoz-
tatnak, a' sömörlepte résznek mandolakorpa főttlevé-
ben való íordetése igen jó szolgálatot teszen. Az igen 
mélyen gyökeredző 's messzeterjedő sömörkiitegnél, hol 
a' bőr igen elfajult, a' rágó higanybul készített fordők 
' ' ) az éhgyógyitás , és a' Zittmann' főzete különös sike-
rüknek találtattak. Efféle esetben a' férjany is javasol-
taték kivül és belől is. Az arcz rágó sömöre gyakorta 
csak a' beteg résznek elétetése által leginkább a' H e l l -
m u n d - n a k szerével 2") orvosoltathatik meg. 

1) v. WEDELIND , HUFELAND' Journal-jában. 1822. August. 
2) Rusx's Magazin. Bd. XIX. Heft. I. 55. 1. 

B. 

0 t y a r. 
J. P. FRANK, Epitome de curandis hominum morbis. Lib. IV. lap. 

187. köv. 
L. S. GALLOT, Diss. sur la Teigne. Paris 1802. 
ALIBERT, az. id. h. 1. Livrais. 

' 734. S. 

Az ótvcir, lösz (tinea capitis) név alatt olly fekélyek 
értetnek, mellyek a' fej hajbenőtte részén telepednek 
meg, különböző vastagságú és szinű varral fedetnek, 
és ollykor saját szagú evnek elválasztásával járnak. Mi 
előtt ezen fekélyek kifejlődnének a' fejnek bizonyos ré-
szein többé vagy kevesbé erős visztekeg, vörösség, és 
gyakrabban daganat is szármoznak, mellyekhöz nem 
ritkán a' nyakmirígyek daganatai és fejfájdalmak is 
kapcsolkodnak. Ezen tünemények számosodnak, mi-
dőn aztán a' hajak közt majd Iobszegte genyedékek 
vagy hólyagosak, majd határzott lágy és sárga tetejű 
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borsóképü daganatok mutatkoznak, mellyek ha fólfa-
kadnak, belőlök a' hajakat öszvetapasztó eves nedv ára-
dozván , ez megszárad és varakká változik, mellyek alatt 
az ev meggyiilemedvén a' bőrt megrontja, nem ritkán a' 
nyakmirigyek nagy fájdalmát és daganatát okozza, mik 
mellett a5 tetük is számosan megteremnek. 

735. 
Az ótvar képére nézve különbözik: 
1.) Lépes ótvar {tinea favosa).Az apró genyedékek-

ből a' bennök foglalt anyagnak megszáradása által sár-
gás varak képlődnek, mellyek sokszor k megkülönözve 
vannak, és gömbölyűk, gyakorta többen egybefolyván 
messzire ter jednek, behorpadt központtol, emelkedett 
szegéllyel, fájdalmas viszketeggel, és a' macska hugyá-
hoz hasonló szagú evnek elválásával járnak. Sok ideig 
tartván a' ba j , minden fekélyes helyek vastag, fehéres, 
erősen odatapadó varakkal fedődnek, hézagaik közt pe-
dig a' bőr korpaféle pikkelyekkel borítatik. Az ev ezen 
varak alatt gyülemedik öszve, és ollykor a' bőrt egész 
a' csontig elemészti. Hasonló varak képződnek ollykor 
az arczon és a' test más részein is. A' varak félre moz-
ditatván a' bőr gyuladva találtatik, és belőle tapadós nedv 
izzad ki. 

2.) Szemcsés ótvar (tinea granulata). Ez apró, gümő-
csös, rendetlen, majd szürke, majd szürkés varakkal bélyegzi 
magát, csúcsánál horpadása nincsen, és a' fejnek fölső és 
hátsó részén telepedik meg, a' genyedékek korpaféle p ik-
kelyekkel környeltetnek, és undorú, az áporodott vaj -
hoz vagy romlott tejhöz hasonló szagú kigőzölgéssel jár-
nak. Ezen gümőcsök nem épen mélyen ereszkednek a' 
bőrbe, fájdalmas viszketeget okoznak, csak^igérfritkán 
szoktak az arcz egyes részeire ekerjedtíi, más részekre 
pedig soha sem. 

3.) Korpás ótvar (tinea furfuracea). A' fejnek ha j -
benőtte részén korpaféle, fehéres, többé kevesbé vastag 
varak képlődnek, mellyek majd egészen szárazok, majd 
bizonyos rosz büzű nyirkos nedv kiizzadásával és fáj dal-
mos viszketeggel járnak. Ezek ollykor a' homlokra és 
a' szemöldökre is elterjednek. 

4.) Földlenes ótvar (tinea asbestina s. amianthacea). 
Rendszerint a' fejnek mellső és fölső részén ezüst fehér r 
ségü , fénylő, a' földlenhöz (asbestus, amianthus) hason-
ló varak szármoznak, mellyek a' hajakat öszveragaszt-
ják , és azokat egész hosszokban elfödik, kevesebb fá j -
dalommal és épen semmi kigőzöléssel nem járnak. 

CIIELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 4 
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b.) Leveclzö ótvar (tínea muciflua). Genyedékek", 
vagy apró tályogok támodnak, mellyek megfakadások 
után sárgás nyirkos, sárgás fehér varakká száradandó ned-
vet öntőnek. Taknyos, a' romlott mézhöz hasonló nedv 
bőven szivárog, és a' hajakat öszvetapasztja. Ezen fe-
kély edések gyakorta az egész arczra elterjednek. 

736. 
Ha az ótvar sok ideig tar t , 's ha figyelemre sem 

méltatik, iigy az a' fej' bőrét igen elpusztítja gyakorta, 
a' hajait kihullnak, a' táplálódás szenved, a' test kifej-
lődése visszatartatik, a' körmök betegesen megváltoznak, 
'stb. A' levedző ótvarnál gyakorta közbágyadság jelenik 
meg akkor, midőn a' szivár kisbedik, melly csak ak-
kor tágul, midőn a' hajbőr kezd levedzeni. 

737. S. ^ 

Az ótvar rendszerint a' gyermekeknél egész tizedik 
esztendeig jelenik meg; a' levedző gyakorta szoptatás 
közben mutatkozik. Az ótvar mégis ollykor később is 
előáll, főkép a' lépes, a' földlenes pedig egyedül a' meg-
lettek sajátja. 

Az ótvarnak tőoka a'- bőrnek tulajdon gyuladásában 
ál l , melly által beteges nyirk-elvál.asztás, az elválasztott 
nedvnek megszáradása által pedig a' varak szármozása 
hozatik elő. Gerjesztőokok lehetnek: a' gyermekeknél 
a' vérnek fejfelé való tolakodása, igen táplálékony éle-
lem, a' kicsapongó indulatos dajkának teje, tisztátalan-
ság, rosz nedves légben való tartózkodás, izgatása a' 
fejnek tetük által, 's annak igen meleg meze. Továb-
bad görvélyes vagy bujasenyves kórvegyülés, és ferte-
zés, melly nem minden, de némelly környülméuyek közt 
mégis megtörténhetik. 

738. S. 

Az ótvarat sok esetekben jótékony kiürülés gya-
nánt tekinthetni, honnét hirtelen elnyomása veszedel-
mes. A' gyógyítás nehezsége az okok különbféleségétül 
függ. Ha ezeket könnyű elhárítani, úgy gyakorta az 
egyszerű helybeli orvoslás is elég a' gyógyulásra. Ha a' 
kosz görvélyes vagy bujasenyves korcsvegyüléstül függ, 
úgy as gyógyítás mindenkor bajos. Ollykor ezen baj csak 
a' beköszöntő férjfiui korban tűnik el. 
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739. i 

Az ótvar gyógyítása ön okához képest különbözik. 
Ollykor az élés' módját kell kicserélni, egésséges lég és 
mozgásrul gondoskodni, a' szükséges tisztaságot megtar-
tani, könnyű hashajtó higító, valamint széltiben a' bőrt 
tisztogató, a' görvélyes és bujasenyves korcsvegyiilésnél 
pedig az ezek ellen ajánlott szerek alkalmoztassanak. 

740. S. 

A- helybeli orvoslásnak az izgatást kell kisebbí-
teni, a' varakat fölengeszteni, és a' fekélyeket tisztilani; 
ezt a' fejnek lágyitó főzetekkej. tett többszöri mosoga-
tásai által, enyhe kenőcsöknek, u. m. a' fris vajnak, a' 
kénvirággal vegyített domoszzsirnak bedörzsölésével, mály-
vábul és búrökbül álló pépegyvelegekkel visszük végbe. 
Ezen gyógybánás a' fejnek fésülés, vagy az öszvetapadt 
hajak lenyirása, és a' tetúk elhárítása által eszközlött 
azonkori tisztán tartása mel le t t , ollykor .elégséges a' baj 
megorvoslására. A' fekélyek makacsok lévén, a' kénirt 
tovább is kell folytatni , vagy rágó higany olvadékát 
szükség alkalmoznunk. Ezen helybeli gyógybánás a' beteg 
belső állapotjához szabott orvoslás, és illendőleg he ly-
behozott közélet mellett várakozásomnak eddigien min-^. 
den esetben megfelelt. — Az egyebb szerek, mellyek 
javasoltattak, ezek: a' rágó higanynak olvadéka zöld gá-
licczal; a' kénmájnak olvadéka, a' dohányfőzet, a' vö-
rös higaggal és levált fehér higannyal készített i r , a' sa-
vitott í r , az egyiptomi i r , a' sárga i r , a' kénsavas ha-
magnak olvadéka mészvizzel, a' szappan és boriéi, 'stb. 
-— Az igen konok esetekben A s t r u c és másoké után 
az amóna-mézgábul és eczetből készített , 'bőrre vasta-
gon kent tapasz jó szolgálatot t e t t , Aía az 6—8, hétig 
fónmarada. — A' hajak csipesszel, vagy ragtapaszcsikok-
kal eszközlött kitépkedése , csak ritkán és csak akkor 
szükség, ha magok ingereik által ápolják a' fekélyeket, 
-— Azon szurok-tapasznak erőszakos fölszakasztása, melly 
az egész fejre téteték, és az ez által eszközlött valamen-
nyi hajnak kiirtása megvetést érdemel Ha az ótvar már 
sokáig tartott volna, úgy boroszlányhéj és genykuta-
csok által mesterséges fekélyeket támasszunk, még mielőtt 
a' kosz meggyógyulna. 
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c. 
T e j v a r. 

C. STRACK , über den Milchschorf der Kinder. Aus dem Lateini-
schen übersetzt und mit einigen Anmerkungen und einem An-
hange versehen von F. A. WEITZ. Weimar 1788. 8. 

WICHMANN's Ideen zur Diagnostik. Bd. I. 43. 1. köv. 
AUTENIUETH ; Versuche für die praktische Heilkunde aus den k l i -

nischen Anstalten zu Tübingen. Bd. I. Heft 2. 

7 4 1 . - 5 . 

A' tejvar (crusta lactea, tinea faciei, 'stb.) viszke-
tő folyó fekélyekbül á l l , mellyek az arczon, a' füleken, 
a' homlokon és az állon apró hólyagcsákbul kezdődnek; 
ezek megfakadván sárgás nedvet szivárogtatnak, mclly 
fehéres' vagy sárgás varakká szárad. A' fekélyedésbül a' 
folyam ollykor csekély, máskor igen bő. A' kiiteg las-
sankint az egész arczra elterjed, midőn rendszerint a' 
szem is lángba borul , sött ollykor még a' fej egy ré-
szére , a' nyakra, a' mellre, és más részekre is elhara-
pódzik, midőn aztán a' gyermekek a' szüntelen nyug-
talanság miatt kiasznak. 

Ha ezen küteg nedves és harapódzó inkább, apró 
a' bőrbiil csak kévéssé emelkedő és homályosabb perse-
dékekből á l l , erős viszketeget okoz, az arczon és más 
részeken gyorsabban terjed , homályosabb varakat ké-
pe l , mik mellett gyakorta a' gyermekek a' szüntelen 
nyugtalanság miatt kiszáradnak, 's lázakodnak, és igen 
nyomorúkká lesznek; akkor a' tejvar harapódzó ótvar-
nak mondatik (crusta serpiginosa). 

742. S-
A' tej var átalánosan nem veszedelmes, betegség, 

bizonytalan ideig t a r t , melly gyakorta maga magátul 
is elenyészik (melly alkalommal a' hugy zavarossá lesz, 
és a' macska-hugyhoz hasonlólag bűzlik), a' né lkül , 
hogy sebhelyeket hagyna maga után. A' tejvarak több-
nyire az első években szármoznak, de a' 4'—7. eszten-
dős gyermekeknél, sőtt még később is tapasztaltatnak. 
Okaik ezek: bujá táplálódás, nedvteliség , (midőn a' 
nyavalya jótékony, és elnyomatásának szerencsétlen kö-
vetkezései lehetnek), a' tápnak rosz minémüsége, a' fo-
gak kifejlődése , és a' gorvélyes kórszuny. 

A' harapódzó ótvar a' tejvar szövekezésének tarta-
lik lenni, még pedig ollykor a' szüléktül vagy dajkák-
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tul a' gyermekbe átoltott buja - senyves vagy sömörös 
állapottal mondatik öszve függeni. Ezen eset mindenkor 
nagyobb betegség, sokáig tar t , és veszedelmes tűnemé 
nyeltet gerjeszthet. 

A u t e n r i e t h azt hiszi, hogy a' harapódzó ótvar 
a' rühön alapodván, nem más mint a' csecsemők rühe. 
Ezen vélemény azonban átalánosan nem áll meg, mert 
a' rühot nálok eredeti képében harapódzó ótvar nélkül 
is lehet tapasztalni, és ezt ismét a' rühtől egészen men-
ten, magában szinte vehetni észre. 

743. S. 
A1 tej var ön okaihoz intéztetendő gyógyítása he ly-

beli és közönséges. A' gyermek táplálását változtatni 
ke l l , a' dajka egésségbeli állapotját illendő szerek által 
javitani szükség, mi ha hamarjában nem lehet, más daj-
kát rendelünk, vagy a' gyermeket választjuk el. 

Az első utakban tanyázó savaknál szénsavas kese-
ragot (carbonas magnesiae) , a' görvélyes szenvnél pedig 
az ellene működő szereket nyújt juk. Könnyű esetekben 
már ezen gyógybánás is eszközli a' gyógyulást; melly 
ha magában nem segítene, a' háromszínű violát (hba 
jaceae) adjuk, még pedig vagy a' heveny fűből félnehe-
zéket főzve tejjel regvel és estve, vagy a' szárázfűbol 
mint port tejjel egy fél nehezéknyit, vagy pedig ezen-
mennyiséget pép közé vegyitjük, a' makacs esetekben vagy 
a' harapódzó ótvarnál a' dárdanvnak, a' kénnek vagy 
a' higanynak készítményeit adjuk,'vigyázván a' beteg élet-
idejére és alkotmányára, sőtt más bőrtisztitó szereket is 
nyujtunk. A' helybeli gyógy bánásnál ugyan vigyáznunk 
kel l , hogy az elválasztás hirtelen el ne nyomasselt, de 
más részriil az ótvar hosszabb ideig tartván, ezen bajt 
fól sem venni nem tanácsos. A' varak follágyitására t e j -
felt , enyhe kenőcsöket, olajokat, lágyító főze teke t , é s 
aztán rágó higany olvadékával tett mosogatásokat hasz-
nálunk j a' bőrnek fölöttébbi érzékenységénél, és a' fe-
kélyek sarjadozásában horganyvirág, olvaszthatatlan hu-
gyagos sósavas higag, (merc. praec. albus) faolaj és mész-
vízbül álló i r t , a' kénmájnak olvadékát 'stb. rendel-
jük. De a' kénfördők is jó szolgálatot tesznek ezen 
esetekben. 

W e d e k i n d (Hufelands Journal 1822. August. 27. 1.) a ' 
három színű violafű alkalmazását hasztalannak tart ja , 's azt állítja , 
hogy az ótvarnak rágó—higany-olvadékával naponkint kétszer te t t 
meglocsolása a' gyógyítást legfölebb négy hét alatt mindenkor t e l -
lyesitette a' néikül hogy az egesség szenvedett volna ez által . Ha 
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a' nyakon mirigy - daganatok vagy fekélyek maradnának viszza, mi-
után már a' kiiteg elháritat.ott, úgy ezen részeket az emlitett ol-
vadékkal kellene szorgalmasan locsolgatni , és csak ritkán van a ' 
dárdanyszerecsenre szükség. 

D. ~ 

Rühös fekélyek. 
J. E. WICHSIANN, Aetiologie der Krätze. Mit 1 Kupfer. Hanno-

ver. 1791. 2te Auflage. 8. 
E . V . GÜLDENER , von LOBES, Beobachtungen über die Krätze , 

gesammelt im Arbeitshause zu Prag. Prag 1795. 2te Aufl. 8. 
HILDEBRAND , Bemerkungen über den Krätzausschlag. Kannover , 

1797. 8. 
J. C. G. A c k e r m a n n , Bermerkungen über die Kenntniss und 

Cur einiger Krankheiten. Heft 5. 
K. WENZEL, die wahre Krätze, mit besonderer Berücksichtigung 

ihrer unrichtigen und unheilstifstenden Behandlungsarten , als 
eine Quelle zahlloser, furchtbarer Nachkrankheiten. Bamberg, 
1825. 8. 

744. S. 
A' r ü h , (scabies, psora) apró hólyagcsák kiütésében 

áll, mellyek majd aprók, kása nagyságúak, áttetsző ned-
vei teltek, és kemény vörös széllel szegettek; majd na-
gyobbak , vastag genynemü anyaggal tellyesek, környé-
kükön jobban meg vannak gyuladva. A' rühök többnyire < 
először az ujak közt , a' kéztőn és az izüléseken támod-
n a k , lassankint az egész testre elterjednek, de az arczra 
csak igen ritkán veszik magokat, és főkép fölhevülés 
közben és éjjelenkint uagy égetést és viszketeget okoz-
nak. A' hólyagcsák vagy varakká változnak, (száraz rüh 
scabies sicca)- vagy fölfakadván olly csípős nedvet önte-
nek , melly a' részeket föleszi; (nedves r ü h , scabies hu-
mida). 

Ha a' rüh elhagyatik vagy elnyomatik, úgy egy 
helyen nagy számmal ütnek ki a' rühhólyagcsák, mel-
lyek öszvefolyván fölfakadoznak, és csípős evet üriget-
vén, ez a' közellévő részeket föleszi, miáltal gyakorta 
olly nevezetes fekélyek támodnak, mellyek varakkal fe-
dődvén , ezek közül a' csípős nedv szüntelen szivárog; a' 
fekélyek szélei vastagok, környékeik pedig rüh - genye-
dékekkel vannak beszegve, (rühfekélyek, ulcera scabiosa). 
Ezen fekélyeknek tekintete, a' hirtelen elenyészett rüh-
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nek előbbeni jelenléte, vagy a ' m é g meglevő küteg t e -
szik ezen fekélyek természetét világossá. 

745. S. 

A' rühöt olly ragályanyag okozza, melly csak a' 
rühlepettnek vagy a' rühragály által fertezett. dolognak, 
ruhának, ágynak 'stb. közvetetlen, valamivel tartósabb 
érintete által adatik tovább. Ezen ragály anyag iránt való 
ösztönfogékonyság különbözik, hanem tisztátalanság, rom-
lott légben való tartózkodás, rosz eledelek által 'stb. 
öregbedik, melly okoknál fogva a' riih a' műházakban, 
a' szegények közt , a'tisztátalan kórházakban'stb. sűrűn 
uralkodik. A' riihatka (Krätzmilbe), melly a' riifrgenye-
dékek evében találtatik, és melly et némellyek a rüh ' o -
kának tartanali, csak másodrendbelikép látszik eredni. 

A7. úgy nevezett álrüh (scabies spuria) kórjeles rüh (scabies 
symptomatica) tüneményeire nézve közéig ugyan a' valódi rülihöz, 
az ujak közt azonban nem először mutatkozik , a ' melegben nem 
visdiet annyira , és fertezni nem képes; de förtözőv.é válhatik ez 
is f " mivel bizonyos köi nyülmények közt valódi riihhé lehet. Ez 
többnyire a' aömör bizonyos fajának látszik lenni , leginkább nagy 
tisztátalanságbul , rosz élelemből, romlott légben való tartózko-
dásbul, a ' szokott kiürülések fölakadása után. leginkább oLly sze-
mélyeknél szármozik , kik az altestbeli dugulásokban , görvélyek-
ben , bujasenyvben, köszvényben szenvednek , kikeletkor, forró 
betegségekből való lábadáskor tapasztaltatnak , főkép és gyakorta 
más betegségektül menthetik meg az embert (birálatos rüh, 
scabies critica). 

746. S. 

A' rühöt majd könnyebb majd nehezebb gyógyí-
tani, illendő gyógybánás mellett azonjwn soha sem ve-
szedelmes ezen baj. Ha a' rüh elhagyatik, főkép ha 
egyszersmind a' tisztátalanság is folyton t a r t , úgy alak-
ját gyakorta nevezetesen megváltoztatja, úgy hogy ke-
vesebb genyedékek, de annál több varak, a' bőrnek k ü -
lönböző, nem ritkán a' pikkelyes bélpokolhoz ( lepra 
squammosa) elfajulásai jelennek meg , midőn is egy-
szersmind a' bőr és sejtszővet megvastagodik, a' fekélye-
dés elterepélyedik, és a' test részesülésének közönséges 
tüneményei mutatkoznak, a' millyek az étvágy-hijány, 
a' bágyadság, az aszláz , mirigydaganatok , és az altest 
zsigereinek dugulásai. Ha más betegségekkel, görvélyek-
kel , bujasenywel , süllyel, köszvénnyel, csúzzal és hu -
ruttal egyesül a' rüh, úgy mindenkor^igen makacs és go-
noszabb. Hirtelen elnyomatván a' rüh , reá k e h , t üdő -
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l ob , tüdővész, vízkór, rángások, vakság, foglalvány-be-
tegségek 'stb , következhetnek. 

747. S. 
A' rühnek orvoslásában egyszerű és szöveménves 

rühöt kell megkülönböztetnünk. — Az egyszerű rühnel , 
hol a' máskint egésséges betegben a' rüh rövidebb vagy 
hosszabb időtiil fogva tart , a' betegség mindenkor csu-
pán helybeli baj lévén, merőleg helybeli szerekkel há-
ritatik el. -— A' szöveményes rüh a' fölebb említett kö-
zönséges kórállapotokkal és betvegyekkel áll viszony-
ban , mellyek tehát orvoslás közben is ^gyelemre vé-
tessenek 

748. S. 

Az egyszerű rüh mind azon külső szer által meg-
orvosoltatik, melly a' rühgenyedékeket elrontja, és a' 
bőrben olly gynladást hoz elő, hogy a' fölbőr elhal 
és leválik. Innét lehet a' rüh ellen ajánlott sokféle sze-
rek és gyógybánások fogonatát megérteni, mellyek csak 
akkor hathatósak, ha magokban olly állományokat fog-
lalnak, mellyek az imint említett hatást eszközleni képe-
sek, vagy legalább olly hatalmasan dörgöltetnek be , 
hogy a' clörgölés által az említett czél hasonlólag elé-
retik. 

Külsőleg a' többszöri szappanos mosogatás, szappan-
fordő, a' fehérneműknek gyakrabb váltása, és a' legna-
gyabb tisztaság mellett a'kénvirágok szappannal és vízzel 
vagy zsírral mint kenőcs ajánltatnak vagy magok magok-
ban, vagy rágó higannyal, vagy fehér gáliczczal, ólom-
vonattal, babérral, sósavas hugyaggal 's tb; továbbad bo-
rostyánkőbül, zászpagyökérbíil és hunyorgyökérbül álló ke-
nőcs, a' savított i r ; végre a ' rágó higanyból, fehér gá-
liczból , és kénmájbul készített vizekkel való mosogatá-
sok is jovasoltatnak. Ide tartoznak ezeken kívül a' G a-
l e és de G a r r o által megdicsért kénfüstölések..'—Azon 
angol gyógybánás, melly szerint az egészen mezte-
lenre vetkezett betegek gyapju-paplanok közt fekszenek, 
és domoszzsirbul, szappanbul, kénbül, salétrombul, és 
hunyorgyökérbül (Niesswurzel) készített kenőccsel, eb-
ből egy egy obonnyit vévén, naponkint háromszor dör-
göltetnek be , és csak az orvoslás kezdetével és végével 
fürdetnek meg ; — és végre a' fekete vagy zöld szappan-
nak bedörzsölése. 
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749. S. 
Mind ezen gyógybánások közül a' H o r n - t u l ajan-

lott kenőcsnek és a' fekete szappannak bedörgolése fö l -
tétetlenül megérdemlik az elsőséget.—Mind a' két szer 
alkalmozata egyszerű, olcsó, és az orvoslás alatt megtar-
tandó tisztaság mellette könnyű. 

A' zsíros kenőcsök a' rüh ellen minden szerek közt a ' leg-
ártalmasabbak, részint azért hogy ha a' gyógyszertárban, elké-
szitve sok ideig t a r ta tnak , a' riiböket gyakorta igen hirtelen k i -
szánt ják, és így kóráttételeket okoznak, részint mivel alkalmoza-
tuk sok bajjal jár , és mellettök a' szükséges tisztaság meg nem 
tartathatik. — A' kórházakbani rühösek tereme , hol ezen orvoslási 
mód divatoz, eléggé bizonyítják állításunkat. 

750. S. 

A' H o r n - t u l ajánlott kenőcs (egy rész kén vi-
rág, két rész fekete szappan, és annyi viz, mennyivel 
amazok kenőccsé dörgöltethetnek) naponkint négyszer 
dörgölte tik Le mind azon részekre, mellyeken rüh virág-
z ik , még pedig egyszer egyszer négy egész hat nehezé-
kig vévén, olly erősen, hogy a' beteg égetést érezzen, 
és a' beteg fölbőr megrepedezzék. A' bedörgöléseken k i -
vül melegben fördik a' beteg, és a' legnagyobb tisztaság-
ban tartatik. 

Öffentliche Rechenschaft ü. meine zwölfjährige Dienstführung 
'stb. Berlin, 1818. 164. 1. 

A' jó erővel te t t bedörgölését ezen kenőcsnek, úgy hogy 
a' fölebb említett tünemények létre jöj jenek, figyelemmelékeli 
t enn i , és azért is a' kórházakban magokra a ' betegekre -rfem le-
het bizni , hanem a' kórápol maga tellyesitse azt^Vagy legalább 
fölügyeljen, hogy a' bedörgölés aunak rende módja szerint t ö r t én -
jék. Én ezen szabálynak tellyesitése által rövid idő alatt több 
olly rögzött rühököt gyógyitottain meg , mellyek ellen már több 
más gyógybánások hasztalanul alkalmoztattak. 

751. S. 
A' kenszappannak (Schmierseife) (fekete vagy zöld 

szappannak (sapo viridis) alkalmozata F i s c h e r által 
következőleg adatik elő. 

A' beteg anyaszült meztelenre vetkezve regvel egész 
testét bekeni harmadfél, vagy három obonnyi zöld szap-
pannal, tiszta inget veszen és ágyba költözik, mellyből 
egész az orvoslás végéig egyedül enni és székre kelhet ki. 
Estve azonkép és azon mennyiségnyi szappannal ismételte-
tik a' bedörgölés. — A' második, és harmadik napon 



58 AZ ÖSZVEFÜGGÉSNEK IDÜLT MEGVÁLÁSAI.' 

szinte két tökéletes bekenés következik, (mindenik két 
két obonra), még pedig szinte az egész test bedörgölte-
tik, az az mind azon részek, mellyek rühösek és visz-
ketnek, mind azok, mellyek ezen bajoktul mentek. Ne-
gyed napra vagy is a' hatodik bekenés után még ugyan 
mind estve mind reggel megtétetik a' bekenés, hanem 
egyedül azon helyeken, hol még rüh és viszketeg van je-
len. Hasonlóan az ő-ik és 6-dik nap. A' negyedik nap-
tul egész hatodikig nem több mint négy obonnyi szap-
pan fogyasztatik el. Heted napra, midőn már a' kiiteg 
és viszketegnek minden nyoma elenyészett, elővigyázat 
okáért csak reggel tétetik még meg a' bekenés, délután 
pedig közönséges (a' kénszappanból és langyos vizből ál-
ló) szappan fórdő vétetik, midőn is vége az egész orvos-
lásnak, és a' bajátiil menekedett tiszta fehér nemükbe 
's ruhákba öltöztetve elbocsátatik, Ha a' szappan-fördő 
után még a' testen itt ott riihpörsedékek vagy genye-
dékek mutatkoznának, úgy ezen helyek még egy két 
nap dörgöltessenek be szappannal, és aztán förödjék 
meg végre a' beteg. — A' beteg azonnal elbocsátathatik, 
de télen tanácsos még őtet egy két nap a' kórházban 
marasztani. Belsőkép a' beteg orvoslás közben rendsze-
rint semmit sem kap , táplálata csak egyszerű legyen, le-
ves, vastag étel, és húsból álljon, szomj oltásra vizet igyék; 
a' szoba mérséklete az év akarmelly részében 18—21 ~ 
R. legyen. 

G r a f -nal a' Heildelberger Klinischen Annalen-ben Band. 
VII. 55Í. 1. 

752. S-

Azon tünemények, mellyek ezen gyógybánás alatt 
mutatkoznak, következők: a' bekenés után egynehány 
óra múlva a' bőrön feszülés, és enyhe égésnek érzelme 
keletkezik, az égés lassankint növekszik, és a' harma-
dik vagy negyedik bekenés után olly hevessé válik, hogy 
az érzékeny betegek olly miről panaszkodnak, mintha 
zsarátnakban feküdnének. A' harmadik közönségesen a' leg-
fájdalmasabb , e' nap a' bőr nem csak hogy megvörö-
sedik és meggyulad, hanem apró tömötten egymás mel-
lett ülő vizderemü pörsedékekbe emelkedik, melly ek-
le el a' rühgenyedékek öszvefolynak. Negyed napra [kö-
zönségesen a' vörösség megállapodik, az apró pörsedé-
kek itt ott jobban kidudorodnak , némelly helyeken 
fölpattogzanak, és a' bőrt lebenyekbe szeldeíik, ollykép 
mint a' valódi sima vörhenynél szokott történni. A' be-
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teg egyedül éjjel érez ritkán viszketeget. Csak azon helye-
ken , hol a' bekenés kevesebb erővel tétetet t , és a' bőr 
gjniladása a' vizderemű hólyagcsákkal együtt tökéletesen 
ki nem fejlődhetett, maradnak meg részszerint a' régi rüh-
genyedékek, avagy teremnek egészen xíjak. — Az ötödik 
naptul egész a' hatodikig a' bőr gyuladása, vörössége, 
égése mind inkább kisebbedik, és a' bőr olly bő mérték-
ben vedlik, hogjf hüvelyk szélességű, és hosszaságu egé-
szen ú j tiszta fölbőrrel fedett helyek ötlenek a' testen 
szembe. Az álom nyugalmas, a' beteg jól érzi magát. 
— A' fördőben egészen lehámlik a' bőr , az ü j bőr tiszta 
a' kiitegtől, és mi még a' régi fölbőrtül fónfiigg, az is 
elhalt már , és a' következő napokban minden további 
orvoslás nélkül magátul leváladoz. 

G r a f a ' bőrt ínég nyolcz nap dörgölteti be esténkint o l -
vasztott fagyával, hogy t. i. emigy a' gyöngéd ifiú bör ollykor kel-
lemetlen feszülését enyhítse, és hogy a' talán öreg bör még 
föntapadó darabainak levedlését könnyebbítse. — A' már több 
évektől fogva virágzó rüh ellen mindenek előtt hányborkőbiil és 
csudasóbul álló ürítő szert ad , a' bedörgölések alatt naponkint 
két adag ként nyújt belsőkép, és a' bedörgöléseket is Vagy egy pár 
nappal tovább folytatja. — Azon esetekben , hol a' rüh még esz-
tendők multával is csak helybeli baj maradott, ott a' szappan ma-
gában is elegendő leend ; — hanem hol a' fölebb emlitett kö-
zönséges tünemények vannak jelen , ott a' czélnak megfelelő belső 
szerek is nyújtassanak. G r a f (1. id. m.) hét nap lefolyta alatt 
egy az egész testen elterjedett bőrpoklott gyógyított meg. 

A' szöveményes rühnél a' már részszerint emlitett 
mód képen belső szerek adatnak , úgymintkén magában, 
vagy dárdannyal, hashajtó szerek, faitalok, 'stb. mel -

iía a' rühnek hosszas tartási 
gült, a' vagy ha talán görvélyes, bujasenyves, sülyös, 
köszvényes vagy csúzos betvegy volna jelen, úgy az 
ezen bajok ellen ösmert gyógyszerek azonnal alkalmoz-
tassanak. 

A' rühfekélyeket rágó higany olvadékával, vagy 
sárga higagos vizzel (aqua phagad): mosgat j uk, kénirral, 
vagy a' fölebb emlitett kenőcsök közül valamellyikkel 
kötjük b e ; ha ezen fekélyek már régiek volnának, be-
hegedésök előtt tanácsos genykutacsokot tenni, mit áta-
lában egy idült rühnél sem mulaszthatunk el. 

753. S. 

lyek vagy a' rüh orvoslása 

754. S. 
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755. S. 

Ha a' rüh hirtelen elnyomatik, úgy hólyagtapaszok, 
a' hánytató borkőbül készített ír bekenése, a' bőrnek csí-
pős szerekkel való mosása, dörgölése, sőtt magának a' 
rühnek beoltása által iparkodunk ismét a' küteget virág-
zásba hozni, mik mellett még belől is nyujtunk a' bőrre 
működő szereket, nevezetesen ként és dárdanyt. 

VI. 

A' bujasenyves fekélyek. 

J . ASTRUC , demorbis venereis libri novem. Editio nova. Venet. 
1 7 6 0 . 2 . T . 4 . 

FABRE, Traité des maladiesveneriennes. 3. Edit. 1773. 8. 
— Abhandlung von den venerischen Krankheiten. Uebersetzt 
von L. F. SCHRÖTER , mit vorrede und Aninerk. von J. C. TODE. 
Copenhagen 1777. 2. Thl. 8. 

J. HÜNTER'S Abhandlung über die venerische Krankheit. Aus dem 
Engl. Mit 3 Kupfern. Leipzig 1787. 8. 

C. GIRTANNER, Abhandlung über die venerischen Krankheiten. 
Göttingen 1793—1803. 3. Bd. 8. 

A. F. HECKER'S deutliche Anweisung, die venerischen Krankhei-
ten genau zu erkennen und richtig zu unterscheiden. 2te Aufl. 
Erfurt 1801. 8. 

K . F. CLOSSIUS , über die Lustseuche. 2te verbesserte Aufl. Tü-
bingen 1799. 8. 

F. SCHWEDIAÜR , Traité complet sur les symptomes, les eífets , la 
nature et le traitement des maladies syphilitiques. 2. T. 7. Edit. 
Paris 1817. 8. 

Ugyanaz: von der Lustseuche. Nach der letzten franczös, Aus-
gabe übersetzt von G. KLEFFEL , mit Vorrede u. Aninerk. von 
K. SPRENGEL. 2te mit den Zusätzen der 4ten französischen A us-
gabe vermehrte Ausgabe. Berlin 1803. 8. 2. Thle. 

L . F. LA.GNEAU , Expose' des symptomes da la maladie venerienne. 
3. Edit. Paris 1812. 8. 

J. LOÜVRIER'S nosographisch - therapeutische Darstellung syphili-
tischer Krank heitsfoimen. Nebst Angabe einer zweckmässigen 
und sicheren Methode , veraltete Lustseuchenübel zu heben. 2tc 
verb. Aufl. Wien und Krems 1819, 8. 

J. WENDT , die Lustseuche in allen ihren Richtungen und in al-
len ihren Gestalten. 3te Aufl. Breslau 1825. 8. 

G. H . RITTER Darstellung der scheinbaren Aehnlichkeit und we-
sentlichen Verschiedenheit , welche zwischen der Schanker-
und Tripperseuche wahrgenommen wird ; 35 jährige Beobachtun-
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gen u. Erfahrungen mit Bemerk, über die wichtigsten Punkte 
der venerischen Krankheiten. Leipzig 1819. 8. 

B. CARMICHAEL'S Beobachtungen über die Zufälle und specifischen 
Unterschiede der venerischen Krankheiten, nebst einer Anlei-
tung zu einer wirksamen Fortsetzung der gegenwärtig eingelei-
teten Untersuchung über den Gebrauch und Missbrauch des 
Quecksilbers bei der Behandlung dieser Krankheit. Aus dem 
Engl. Herausgegeben von C. G. KÜHN. Mit 1 Kupfer. Leipzig 
1819. 8. 

DELPECH, Conside'rations sur les maladies veneriennes ; in Chirurgie 
clinique de Montpellier. Paris et Montpellier. 1823. 4. 263. lap. 

N. DEVERGIE , Clinique de la maladie syphilitíque , avec un Atlas 
colorie stb. Paris 1826. 4. 

H . A. HACKER , Literatur der syphilitischen Krankheiten vom J. 
1794. bis 1829. Leipzig 1830. 

756. g. 
A' huj'asenyves fekélyek (u lcerasyph ilitica); r á -

k o k , (Schanker) első -— és másodrendbeliekre szakad-
nak. Az előbbeniek a' bujasenyves méreggel történt be-
oltásnak következései és a' fertezés helyén támodnak. Az 
utóbbiak az egész test köz fertezésének tüneményei. 

757. S. 
A' bujasenyves ragálynak fölvétele a' résznek finom 

alkotását, vagy annak fölbőrétül való megmezitelenité-
sét teszi föl. Az első rendbeli bujasenyves fekélyek a -
zért is rendszerint a' makkon és a' makktyún, a' seggnyi-
lás körü l , a' csecsbimbókon, az ajkakon, és a' nyelven 
támodnak, a' szerint a' mint a' fertezés az elhálás köz-
ben, a' esecsemők szopása által, csók által 'stb- történt. 

758. S. ' 
A' bujasenyves méregnek közlése után másod vagy 

negyed napra, ollykor korább, máskor későbben , te-
hát leginkább a' tisztátalan közösülés következésében, 
a' férjfiaknál a' makknak vagy fitymának valamelly ré -
szén, a' némbereknél a' szemérmajkakon, vagy vizlá-
nyokon vörös gyuladt hely mutatkozik, melly viszkető 
érzeménnyel, és a' férjfiaknál gyakor monybegyeredés-
sel j á r , világos nedvvel telt hólyagosába emelkedik, ez 
nem sokára megfakad, és folületes fölturlást hagy ma-
ga után; vagy kemény, fájdalmas csomócska tárnod, 
melly kifakad és fekéllyé leszen. — Ezen fekélyes részek 
terjednek, többé vagy"kevesbé emelkedett gyuladt szél-
lel szegvék, tisztátalan szalonnafajta feneküek, vagy olly-
kor varral fedődnek, nem ritkán sebesen harapódznak , 
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ollykor emelkedett, de nem kemény széleik van. — Ezen 
fekélyek majd gyorsabban majd lassabban terjednek a' 
fölületen és a' mélységbe, különböző fokban fájdalma-
sak , és gyuladtak, sőtt ollykor fenések i s é s nem ri t -
kán nagy pusztítást visznek végbe , ollykor bő vérzést 
okoznak. 

A' geny, melly et a' bujasenyves fekélyek öntenek 
ma jd vékonyabb majd siirübb tulajdonságú, sárgás fehér , 
vagy sárgás szürke színű, és a' fehérneműn olly folto-
kat okoz, mint a' félig olvadt fagyu; mennyisége min-
dég nagyobb , minisem a' fekély nagyságáiul várni le-
hetne. — Begyógyulás után fekély nagyságú hegjegyek 
maradnak hátra. 

759. S. 
A' fekélyek genye teszi a' bujasenyves ragálynak 

kalauzát, mellynek közelebbi tulajdonát átalában nem 
ösmerjük, a' közönséges bujasenyv (syphilis universalis, 
lues venerea) ennek fölszivatása által tárnod, és külön-
böző tünemények által nyilatkozódik. 

760. S-
A' fekélyhöz közel fekvő mirigyeknek daganatai (do-

bok , kelevények, bubones) sok esetben a' közbujasenyv 
első tüneményei gyanánt vétethetnek, mert a' bujaseny-
ves méregnek fölszivatásátul szármoznak (helyben tá-
madt dobok) hanem a' mirigyekre egyetcrzőleg ható iz-
gatásnak is lehetnek következései (rokonszenves, együtt 
érzésbeli dobok). — Ezek jobbadán a' lágyék mirigyei-
ben akkor mutatkoznak, midőn még az első rendbeli 
fekély a' tenyész-részeken jelen van, vagy rendszerint 
akkor , ha a' gyuladás a' fekélyben már nem épen nagy, 
a' fekély többé nem növekedik, vagy épen akkor, mi-
dőn már a' fekély egészen behegedt. A' beteg először 
is feszülést és nyomást érez lágyékában, egy vagy több 
mirigyeknek olly kemény fájdalmas daganata mutatko-
zik, melly a' bőr alatt ide 's tova tolathatik. Ezen da-
ganat öregbedik, a ' fedő bőr meg vöröse dik, a 'fájdalmak 
állandók lesznek, nem ritkán lázmozgások köszöntenek 
be. — A' dobok eloszlódhatnak, de ha a' fájdalom na-
gyobbodik 's kopogóvá válik, úgy a' genyedésbe való 
átmenet bizonyos, midőn aztán a' daganat csúcsánál meg-
lágyul, a' bőr rajta megvékonyodik, fölfakad és olly 
fekély szármozik, mellynek kemény szélei kifelé fordul-
nak , és tisztátalan fenekén ollykor kinöveíek teremnek. 
Némellykor a' geny alásüllyed, és nagy pusztításokat okoz. 
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A' dobok igen meggyuladván, némelly külső és belső ár-
talmas befolyások alatt fenével is végződhetnek. 

761. S. ^ 
Ha a' bujasenyv közönségessé leszen, vagy különösen 

a' bőrt , a' takonyhártyát, vagy a' csontokat lepi meg. 
Azon közidőnek tartása, melly a' helybeli bujasenyves 
tünemények megjelenése, és a' közönséges bujasenyvnek 
kitörése közt eltelik, különböző. Ez többnyire az első 
rendbeli bujasenyves bántalmak után hat hétre jelenik 
meg, de a' közidő hosszabbnak és rövidebbnek is tapasz-
taltatott. Az dlorczds bujasenyvnek fogalma (lues larva-
ta) tulajdonkép csak ezen idő közre alkalmoztathatik, 
midőn is az eredeti bujasenyves bántalmak tetszőleges 
meggyőgyulása után egész a' közönségesnek kitöréséig en-
nek semmi bizonyos tüneményei nem nyilatkoznak. Ay 

közönséges bujasenyvnek kitörését többnyire enyhe láz , 
es a' tenyereken érzett égő melegség jelentik. 

762. S. 
A' torok takonyhártyájának gyuladása, melly mint 

olly tetszőleges hurutos bántalom, melly orrdugulással, 
nyelésnehezséggel, szórekedéssel, dunnogó beszéddel , 
és könnvezéssel jár, szokott leggyakrabban mint bujaseny-
ves baj^ mutatkozni. A' torok' vizsgálatakor a' takony-
hártyát vörösödve, a' mandolákot és a' nyelcsapot da-
gadva találjuk; a' vörösség leginkább egyes helyeken te-
lepedik meg, a' többi helyeken homályosabb, korcs-
szinű. Ezen helyek nem sokára fölfakadnak, és olly 
fekély eleké válnak, mellyek tulajdon tekintetükkel ele-
gendőleg b.élyeglődnek. A' pofák belső lapján, vagy a' 
szájszegleteknél gyakorta hólyagosak teremnek, mellyek 
csak hamar fekélyekké lesznek. Ezen fekélyek gyorsan' 
terjednek, a ' lágyinyt elpusztítják, az orrcsontóknak es-
nek, büdös orrbeli folyamot (bujasenyves órrpusztulást, 
ozaena syphilitica) csontszuvat, és az orrcsontok elrom-
lását okozzák. 

763. S. 
A' külbőrön a' bujasenyv foltok, csecsek, vagy ge-

nyedékek által mutatkozik, mellyek főkép az arczon és 
homlokon jelennek meg (buja koszorú, corona veneris), 
é3 eleintén világos, később rézszinű vörösségiiek. A' ge-
nyedékek barna piros széllel szegetnek , majd egyenkint 
állanak, majd csoportba tolakodnak, gyakorta főkép é j -
jenkint nagy égetést okoznak, és igen gyakran fekélyek-
ké változnak , mellyek bibor vörös széllel szegetnek, 
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és pusztító természetű ev kifolyásával járnak, többnyire 
csak széltibe öregbednek, ollykor mégis a' mélységbe 
is hatnak, sőtt a' csontoknak is nekik esnek. Ha" a' ge-
ny ed ékek a' hajfödte részeken támodnak, úgy a' hajak 
kihul lnak, ha pedig a' körmök alá veszik magokat, ak-
kor az ujak ezeket hányják e l , vagy pedig a' körmök 
fölmálván , az utánok növök idomtalanok lesznek. Ezen 
genyedékek gyakorta kelisképben jelennek meg, mellyek 
nem genyednek, csak szivárognak, izzadnak.^ 

764. S. 
A' bujasenyv nem ritkán a' bőrön sömörféle ltüte-

geket okoz inkább, mellyek pikkelyekkint hullanak le, 
leginkább a' tenyereken, (cserepegek, rhagades) a' láb-
szárakon, közel a' tényészrészekhöz, az alfélén terem-
nek. A' bőr gyakorta megreped, a' repedésnek szélei 
rezesek, kérgesek, fájdalmasok, belőle korcsszinű éles 
nedv izzadoz. Avagy leginkább a' nemző részeken, és 
a' segg körül fartövetek szármoznak, mellyek különböző 
képök és öszvefüggésök szerint különbféle neveket kap-
nak: u. m. szemölcsök (verucae) fügölyök, v. torongyok 
(condylomata, íici, mariscae) 'stb. mellyekkel gyakorta 
a' nemi részeken fekélyek, a' hudcsőbül és méhhüvely-
ből tokonyfolyamok 'stb. vannak öszvekötve. 

765. S. 
A' csontrendszernek bujasenyves bántalmci éjjeli 

csontfájdalmak által nyilatkozik, mellyek fú rók , és rá-
gok ; a' konczok közepén , és olly csontokbán üleped-
nek meg, mellyek kevesbé vannak lágy részek által födve, 
mint az alszár -— a' karcsontok , a' szegycsont, a' váll-
kulcs, a' kaponya csontjai. Gyakorta megdagadnak a' 
csontok főkép a' sipkoncz és a' kaponyacsontok, melly 
utolsó esetben a' csontdaganatot rendszerint nagy fejfáj-
dalom előzi meg, és követi is. Ezen csontdaganatok 
ollykor lágyak, a' csonthártya alá elöntődótt kocsonya-
féle gyurma által képeltetnek, (mézga, gumma) más-
kor kemények, és mozgekonytalanok, (holttetem csont-
toboly, nodus, tophus exostosis) és némellykor kréta 
nemű tömeget foglalnak magokban. A' csontok nem 
ritkán nagy darabra dagadnak föl , gyakorta a' konczok 
velő - üregében gyuladás, és azoknak megvetemedése , 
puffadása szármozik (széltövis). Ha ezen csontdaganatok 
meggyuladnak, és fekélyedéssel végződnek, úgy vesze-
delmes csontszu (bujasenyves csontszu, caries syphilitica) 
szármozik. Rendszerint mégis a' lágy részeknek, és a 
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csonthártyának lepusztulása után a' csontok nagy terü-
letre lemeztelenitetnek, megfenésednek, és nagyobb vagy 
kisebb darabokban máladoznakle. A ' k ö z bujasenyv alatt 
gyakorta az izülésekben gyuladás szármozik minden kö-
vetkezéseivel együtt. 

766. 

Ha a' bujasenyv nagy fokban fejlődik k i , úgy kin-
zó fájdalmai által , és a' genyedő részekből áradozó nagy 
nedvesztesség által aszláz, az emésztő erőnek tökéletes 
tenkrejutása, erőkimerülés és a' halál következnek. 

767. S. 

A' bujasenyv tüneményei különbözó'leg módositatnak, 
mi nem a' bujasenyves méregnek különbféleségébül ered, 
hanem a' beteg alkotmányátul, életidejétül, a' méreg-
nek testbe történt fölvétele módjátul, az égalytul, és 
más behatásoktul, más betegségek jelenlététül, talán a' 
méregnek minémüségbeli, a' sete gyógybánás által történt 
elváltozásátul függnek. — Minél izmosabb és erősebb a' 
beteg, annál gyorsabb lefolyású és annál inkább pusztitó 
a' bujasenyv. A' szelídebb éghajlat alatt a' bujasenyv-
nelc köztüneményei enyhébbek, inkább a' bőrt ennek 
folytatmányait, és a' sejtszövetet lepik meg, a' hidegebb 
égally alatt ellenben inkább a' csontrendszert bánt ják: 
a' melegebb' éghajlatok alatt mégis az első rendbeli tü -
nemények tüzesebbek , mi által nem ritkán nagy 
gyuladás és ennek fenével végződése szarmoznak. Az 
első rendbeli bujasenyves fekélyeknek orbánczos gyu-
ladással és fenével végződésre való kész voltjokat a' 
rosz, mocsáros, romlott légü vidékeken is tapasztalhatni^ 
— A' süly, vagy a' higanyzabálás után beköszöptőTa' súly-
hoz hasonló bántalom, a' görvélyek, a' köszvény, és 
csúzos szenv a' bujasenyvnek szokott járásátul való k ü -
lönbféle eltéréseit szülhetik, és e' szerint a' kórhatár-
zatot nehezebbé tehetik. 

Az első rendbeli bujasenyves fekélyeknek átalában 
úgy sincsen meghatározott külső bélyegók, igen külön-
böző kinézésüek, és külső tekintetüknél fogva egyedül 
a' közönséges vagy épen ellenkező természetű fekélyek-
től meg nem különböztethetnek. 

H u n t e r n a k azon véleményét , hogy az állati nedvnek 
különös elváltozása által (beteges állati mérgek) ha testünknek fo-
gékony fölületével érületbe jőnek , olly fekélyedéseket támoszthat-
n a k , mellyek a' bujasenyvesekhöz egészen hásonlók ; A b e r -
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n e t h y közelebbiül iparkodott fölvilágosítani. Ő t. i. a' saját bu-
jasenyvtől megkülönböztette az álbuj asenyvet , melly következé-
seire és fogonataira nézve a' saját bujasenyvhöz egészen basonló 
lenne, de nem a' bujasenyves méreg által okoztatnék. A' tünemé-
nyek mind a' két betegségben egymáshoz olly igen hasonlók len-
nének , hogy a' legszorosabb vizsgálás sem találhatna köztök kü-
lönbséget; A b e r n e t h y csak azon egy bizonyos jegyet adja f ö l , 
hogy a' tulajdon bujasenyves fekélyek higany nélkül mind inkább 
rosszabbodnának, az álbujasenyves fekélyek pedig a' természet ere-
jének és más szereknek engednek. Ezen álbujasenyves bántalmakon 
kívül , mellyek tulajdon ragályokkal történt fertezésnek , nem 
pedig az egyediílös izgatásnak következései, ollyakot külön-
böztet még meg , mellyek minden ragály nélkül , merö bete-
ges izgékonyságbul, az emésztés hibáiból, senyvekböl 'stb. szármoz-
nak , és kinézéseikre nézve a' bujasenyvesekhöz szinte hasonlók 
volnának. — Ezen állításokat C a r m i c h a e l az újabb időkben 
az által iparkodott elegyengetni, hogy a' tenyészrészek különböző 
helybeli bántalmait , és az ezekre következő közkórjeleket szoro-
sabban megkülönözte, és azokat nem egy (a ' bujasenyves) hanem 
három különböző mérgektől eredtet te , mind ezen bántalmakot a' 
bujasenyves betegség neve alatt értet te , és ezeket bujasenyvesekre 
(syphilitische) és bujasenyvképűkre (syphiloidische) osztotta. — 
A' tulajdon bujasenyves fekély (Rák, Schanker), a ' íxtymán ke-
rek , homorú idoma, határzott kemény széle , és feneke gennyel 
telt volta á l t a l , és hogy nem sarjadzik, bélyegli magát. Az ál-
bujasenyves fekélyek szerinte több félék: — vagy 1.) fölületes 
fölcserepedzés, keménység nélkül, de emelkedett széllel , sarjadzás 
n é l k ü l , majd fehéres , majd vöröses - barna fölüle t te l ; 2.) ke-
ménység és emelkedett szélek nélkül járó fekélyek. 3.) a' makk-
nak és fitymának kicserepedzései genyféle elválasztással, és több-
nyire fitymaszorral, és takárral. 4.) mérges takár (gonorrh. virul:) 
— vagy 1.) harapódzó fekélyek (phagadaenische Geschwüre) sar -
jadzás és keménység nélkül sebesen ron tók , terjedők, és a' h i -
gany alkalmozására roszabbodók 2.) fenés fekélyek, mellyek hi r -
telen öregbedő fekete folttal kezdődnek, és a' higany használásá-
ra szinte roszabbodnak. Ezen különböző ragályok által okozott, és 
a ' nemi részeken fekélyekkel kezdódö bántalmakon kivül C a r m i -
c h a e l es A b e r n e t h y még ollyakot is vesznek f ö l , mellyek 
mint bizonyos beteges alkotmánynak következései fekélyek nélkül 
támodnak a' tenyészrészeken. 

Bár milly éleselmüek legyenek is ezen megkíilönözések, a' 
tapasztalás által még sem bizonyodtak be. A' <5-ban említett 
mozzanatokon kivül , mellyek a' bujasenyv módosításait okozzák, 
a' különböző bujasenyves ragályok megengedésének el lenére, még 
különösen azon környiilményt is meg kell emli tnünk, hogy ugyan 
azon személytül gyakorta kiilönbözőleg ferteztetnek meg a' buja 
bűnösek. — Ezen fölosztásoknak főoka azonban , hogy t. i. a' bu-
jasenyves bántalmak csak higannyal , az álbujasenyvesek pedig e ' 
nélkül is meggyógyitathatnak, mainap minden hitelét elveszté , 
mert bebizonyult az , hogy minden bujasenyves fekély megorvosol-
tathatik higany nélkül. 

Ha tehát megengedjük i s , hogy a' nemi vegyülésnek követ-
kezésében a' tenyészrészeken olly bántalmak támodnak , mellyek-
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nek vizsgálás által semmiféle nyomaira nein lehetet t akadni azon 
személy nemi részeiben, kitől a' ba j elragadott ; ha bár továbbad 
az alkotmányos szenveknek következésében fekélyek és más bántal-
mak jöhetnek e lő , mellyeknek a' bujasenyvvel hasonlóságok van : 
mind ezek nem mondanak ellen a' fölebb kimondott alaptételeknek, 
és felednünk sem kell, hányszor nem csalják meg a' .betegek szánt-
szándékkal a' gyógyászt í és hogy átalában minden, a' fertezés-
nél előjöhető mozzanatok még eddig eléggé nem világosak, mit már 
az első rendbeli dobok a' nemi részek előre nem járt bántalma 
nélkül való szármozása is bizonyít , a' mit még sem tagadhatunk. 
A' b ujasenyvnek ragály nélkül való szármozása , 's ennek egyedül 
izgatásbul fejtett magyarázata ( R i c h o n d F r o r i e p s Notizen. 
Bd. VIII. Nro 17.) nem más mint ú j rendszereken kapó agynak hiu 
álomképe. 

HUNTER a z i d . h . 

ABERNETHY, Surgical Observations on Diseases resembling Syphi-
lis and on diseases of the urethra. 3. Edit . London, 1814. 

CARMICHAEL. az i d . h . 

EVANS , pathological and practical Remarks on ulceration of the 
genital organs. London, 1819. 8 . 

GOTHRIE , Bemerkungen über die Behandlung der Syphilis ohne 
Quecksilber; aus den Medico-chirurgical Transactions. Vol. VIII. 
in RUST'S Magazin. Bd. V . 242 . 1. 

WEDEMEYER , Bermerkungen über die Syphilisr und ihre verschie-
denen Formen und über die Wirkungen und den Gebrauch des; 
Quecksilbers inderselben , RUST'S Magazin. Bd. IX . 195. 1. 

768. S. 

Ugyan azon különbféleségeket tapasztaljuk a' má-
sodrendben tüneményeknél is , mint az első rendbeliek-
nél. A' tapasztalás ugyan azon részre látszik hajlani, 
hogy a' bujasenyves takár , a' fölületes fölcserepedzések 
után csécsféle küteg, a' nyak gyuladása, fölseoesedése, 
és az iznedvhártyáknak gyuladása szármozüak; hogy az 
emelkedett szélű, keménység nélkül járó, elsőrendbeli feké-
lyek után genyedékes küteg, az ínynek különböző ré-
szein fehéres fekélyek, az ízülésekben fájdalmak és 
mézdaganatok támodjanak; — hogy a' rágó és varas fe -
kély után a' bőrnek gümőcsös kinövései, a' torokban az 
orrba terjedő, és ennek csontjait elpusztító genyedékek, 
és fekélyek, ízfájdalmak, és holttetemek jőnek elő; — 
hogy a' szalonnás fenekii, és kicsucsorodó kemény, kér -
ges szélű fekélyek után lehámló csécshöz hasonló k ü -
teg, mély üreges fekélyek a' mandolákban, csontfájdal-
mak és csontdaganatok jőnek elő. Ezen első és má-
sodrendbeli tünemények közt azonban még sem látszik 
állandó arány lenni ; a' mennyiben nem ritkán az elaő 
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rendbeli bántalomnak, bizonyos faja ugyanazon beteg-
nél egészen különbféle tüneményeket hoz elő, mellyek 
majd ugyanazon időben különböző helyeken jelennek meg, 
vagy egymás után következnek. ^ 

RITTER (a. e. h.) takáiméreg (Tripperseuche) felőli véleményét ezen 
.oknál meg nem ál lhatni tartom, 

769. S. 

A' bujasenyv jóslatánál következő környülrnényekre 
kell figyelnünk : 

Az első rendbeli fekélyek könnyebben gyógyitatnak 
mint a' másodrendbeliek. A' bujasenyvnek más betvegy-
gyel járó öszveköttetése, a' gyógyitást nehezzé, sőtt le-
hetetlenné is teheti. Minél fiatalabb a' betegség, annál 
örvendetesebb a' jóslat.'—A'csontoknak bujasenyves bán-
talmai nehezebben győzettetnek meg1, mint a' bőréi, az 
orrcsontokban többször tér vissza a' bujasenyv, mint a 'kon-
czokban. — A' meleg éghajlatok alatt nyári időben kön-
nyebben diszlik az orvoslás, mint a' hidegebb tartomá-
nyokban rtéli időben. A' nagy fokban bujasenyves viselő-
sök magzatokat leteszik, vagy pedig gyönge nyomorú 
gyermeket szülnek. — A' torok — és orrbeli fekélyek 
könnyen igen elidomtalanitó pusztításokat visznek vég-
b e ; a' bujasenyves kinövetek nehezen vesznek búcsút, 
és ha is , ismét, könnyen előállnak. Az első rendbeli 
bujasenyves fekélyek meggyógyulása után kemény hegje-
gyek (kérges gümőcsök) maradván visza, a' nyavalya vi-
szatértétül lehet tartani. 

770. S. 

A' bujasenyv gyógyítása felől a' vélemények igen 
különböznek, és két csapatra szoritathatnak. 

1.) JÍ bujasenyvnek gyógyítása higannyal. 
2.) jf bujasenyvnek gyógyítása higany nélküU 
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I . 

A' bujasenyvnek gyógyítása higannyal. 

771. S. 

Az első rendbeli bujasenyves fekélyek orvoslásánál 
a' legfőbb jelentés mindig abban ál l , hogy a' közön-
séges bujasenyv elkerültessék; tanácsoljuk tehát hogy 
a' czélszeres helybeli orvosláshoz a' vele megegyező kö-
zönséges toldassék. 

772. S. 

A' helybeli gyógybánásnak az a' czélja r hogy a' fe-
kélyben a' bujasenyves méreg elrontassék, hogy annak 
fólülete megtisztitassék, és az illendő szerek folytatott 
használása által a' behegedes eszközöltessék. Mind ezt 
a' fekélynek pokolkővel, vagy étetőkővelT legczélirányo-
sabban pedig a' higanynak fojtósavban eszközlott tö-
mény, vagy a' rágó higanynak erős olvadékával tett i l -
lentésével visszük végbe. Ezután a' fekélyt napjában né-
hányszor a' rágó higanynak gyengébb olvadékával, vagy 
sárga higagos vizzel mosogattatjuk k i , rája ugyan ezen 
folyadékokba mártott tépetet teszünk, vagy pedig vörös 
higagbul, avagy levált fehér higanybul készitett i r ra l , 
vagy a' sárga irral (ungv. citrinum) kötjük be , és áta-
lában a' tisztaságrul gondoskodunk. Ezen gyógybánásnak 
mindenkor a' fekély gyuladásbeli állapotjához kell sza-
batnia; a' nagy gyuladásnál és fájdalomnál egyedül eny-
hítő szereket rendelünk, 

773. S. 

Belől egyszersmind a' higanynak könnyebb készít-
ményeit adjuk, u. m. a' hugyagos higacsot, (merc. solub. 
Hahn.) az enyhe higanyt adjuk, egy negyed vagy fél sze-
mernyit, és az adagot a' környülmények zsinórmértéke 
szerint növesztjük. A' beteg a' higanyorvoslás alatt olly 
nyugalmasan tartsa magát, a' hogy csak lehet, egyenlő 
mérsékletben maradjon, mértékletesen éljen a' hevitő 
vagy savanyú eledeleket és italokat kerülje, és a' bőr-
gözolgést fafííszerek fözetével (decoct. spec. lign.) moz-
dítsa elő. 
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774. 5. 

Ha a' fekély makacs és a' betegnek környülményei 
az előadott közéletbeli magatartást lehetetlenné teszik, 
úgy a' rágó higanyt használjuk , eleintén naponkint egy 
nyolczad szemernyit, aztán növesztvén lassankent az 
adagot. — Az olly bujasenyves rákoknál, mellyek még 
a' higany-ketted-zöldlet külső és belső használása mel-
lett is rendkívül gyorsan terjednek, széleik igen kemény, 
fólületök pedig rákfélekint néz k i , gyakorta egyedül a' 
vörös higagnak belső használásával, és az egész fekély-
fölületnek pokolkővel tett azutáni illentésével vihetünk 
megállamodást végbe, és eszközölhetjük ay fekély tisz-
títását. Ezen helybeli gyógybánás azonban ártalmas, ha 
egyszersmind közizgás van jelen. 

Azon tanács, hogy az első rendbeli bujasenyves ba-
jok gyógyításánál helybelileg semmit sem kelljen al-
Kalmozni azért, hogy a' betegség megtörtént kioltaiásá-
ban annál bizonyosabbak lehessünk , ha t. i. a' higany 
csak egvedül belől adaték, megvetést érdemel: mivel 
ezen helybeli gyógybánás által a' fekélyek gyakorta egy-
szerű állapotba tétetnek, és minél tovább tart a' fekély, 
annál jobban lehet tartani a' méregnek fölszivatása által 
leendő közfertezéstül. 

D e l p e c h (az id. h .) azt hiszi , hogy az első rendbeli bu-
jasenyves bántalmaknál a' közönséges fertezés elkerülésére a' hi-
gany a ' szenvedő hely szomszédságába legczélirányosabban alkal-
moztatik, t , i. szürke higanyírnak bedörgölése. 

775. 
Ha ezen köz és helybeli gyógybánás alatt a' fekély 

beheged, úgy a' higanynak belső használását nem kell 
azonnal félretenni, hanem azt kisebbített mennyiségben 
egy darabig folytatnunk szükség. 

776. S. 

A' doboh orvoslása a' gyuladás foka szerint intéz-
te t ik ; — midőn igen fájdalmasok, a' beteg nyugalomban 
maradjon, zsemlyebélbül ólomvízzel hűvös borongatá-
sok tétessenek, ólomvizben áztatott nyomadékok rakas-
sotiak fö l , és nadályok alkalmoztassonak, sőtt ha a' b e -
teg erős és az egész testnek lobbántalma volna jelen, 
eret is kellene nyitni. A' daganat hideg lévén, inkább 
a' szürke higanyirt dörgöljük be , és a' higany - és bü-
röktapaszt tesszük föl. A' kemény daganatnál egyszer-
smind a' lágyitó pép egyvelegek is szükségesek. 
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A' helyben támadt dobok különösen szeretnek ge -
nyedéssel végződni; hol] tehát a' dobnak eloszlatása nem 
hamar és nem könnyen történik, ott azt erőszakosan 
nem kényte t jük , hanem a' genyedést lágyító pépegyve-
legekkel, higany-és büröktapasszal iparkodunk megérlel-
ni , és ekként bánunk a' dobbal mind addig, még csak 
magátul föl nem fakad. Ezen szerek a' dob folfakadá-
sa után is jó szolgálatot tesznek, hogy a' környéken lé -
vő keménységet! eloszlatják. A'visszamaradó fekélyt mint 
bujasenyveset kell orvosolni. A' genynek süllyedése 
hogy elkerültessék, ollykor a' nyílásnak tágítása kívántatik. 
A' helyben-támadt dobnak erőszakos eloszlatása a' közönsé-
ges bujasenyvnek kitörését mozdíthatja elő. A' dob kemé-
ny edéssel végződvén , a' czélirányos higany orvosláson 
k ivü l , még szürke higanyirral és káforral h igany- és 
bürök'— tapasszal, vagy iboló-kenőccsel tet t bedörgölések 
alkalmoz tatnak. 

A' dobnak sokaktól ajánlott tályogokként való egyszeiu szú-
rás vagy selyemfonalak behúzása, vagy étető szerek által eszköz-
lendö fölnyitását tapasztalásaimnál fogva az említett gyógymód-
nak utánna kell tennem. 

777. S. 

A' kózbujasenyvnek gyógyítása a ' higanynak erő-
sebb alkalmozását óhaj t ja , mint az elsőrendbeli buja-
senyves bántalmak. A' higany vagy hívül, vagy belől al-
kalmoztatik. 

778. S. . 

A' higanynak külső alkalmozása csak olly esetek-
ben ajánltathatik , hol azt a' beteg még mákofínyal, 
nyákos szerek és más effélékkel vegyítve sem tűrheti 
e l , a' szokványos hasmenésnél, némellyek szerint még 
a' csontfájdalmaknál is. Ezen gyógybánás azonban kön-
nyen nyálszivárt okoz, és némelly betegek által bőrük 
nagy érzékenysége miatt épen el nem viseltethetik. A' 
szürke higanyirból t. i. naponként vagy hosszabb közi-
dőkben egy fél, egész egy nehezéknyi dörgöltetik a' test 
különböző részeire. De a' rágó higanyból készített fo r -
dők , félnehezéknyi rágó higany és ugyan annyi sósavas 
hugyagból álló keveréknek esténkint a' néhány napokig már 
az előtt langyos fürdőkkel megpuhított talpakra teendő 
másodnaponkénti fürdéssel, és szárcsagyök főzettel ösz-
velcötött bedörgölése — nem különben a' vörös h i -
gaggal szárazon, vagy nyállal keverve tett bekenések, 
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és más gyógybánasok is ajánltattak 2 '). Ezen két utolsó 
gyógybánás még is sokkal fogonatlanabb, mint a ' szürke 
irral tett bekenések. 

1 . ) CIRILLO , praktische Bemerkungen über die venerischen Krank-
heiten. Aus d. I ta l . Leipzig 1790. 

HUFELAND , Journal der practischen Hcilkunst. 1819. März, 
2 . ) ANSIAUX , Clinique Chirurgicale. 

779. S. 
A' bujasenyvnek közönséges nem épen avult esetei-

ben a' higanynak belső használását a' külső eleibe tesz-
szük. A' hugyagos higacsot, az enyhe higanyt, vagy 
mivel ezen készítmények könnyen nyáláradást okoznak r 
melly aztán a' szernek folytatását gátolja, leginkább a' 
higany kettedzöldletet vagy is a' rágó higanyt adjuk; 
a' beteg ezen gyógybánás mellett az előbb emlitett köz-
életbeli rcndszabásokat szorosan megtartsa, és az ő ösz-
tön elbírásához képest a' higany készítmények váltogat-
tassonak. 

780. S. 
Ezen közgyógybánáson kiviil a' bujasenyvnek egyes; 

tüneményei még különös figyelmet kívánnak. 
A' bujasenyves torok- és íny fekély éknél főkép a' 

R u s t tói ajánlott ecsetnyalat igen fogonatos , mellyet 
tépecset segedelmével egyszer vagy kétszer fenünk napon-
ként a' fekélyek fölületére. 

A' bujasenyves kütegeknél a' rágó higanyolvadéká-
val , sárga higagos vizzel (aqua phagad.) teszünk moso-
gatásokat , vagy a higany kettedzöldletből fördőt készí-
tünk , a' küteges bőrt különböző higany- kenőcsökkel dör-
göljük, és a' bőrre működő italokat rendelünk. 

A' kinövéseket, ha higanyos közgyógyitásra nem 
múlnának el , tömény rágó higanvnak olvadékával mo-
sogatjuk , vagy szabboróka porral hintjük be , étető sze-
rekkel , leginkább olvasztott fojtósavas higannyal (liquor 
hydrar. nitrici) ér int jük, avagy késsel vagy ollóval szel-
jük l e , és helyeiket étető szerekkel illegetjük. — Még 
midőn a' közbujasenyv régen meggyógyult is má r , rend-
kívül makacsok ezen kütegek. 

A' bujasenyves csontbetegségek hatalmas higanyor-
voslást kívánnak, némellyek szerint főkép a' salétromos 
higanyt (merc. nitrosras) és a' faszeritalokat. A' göbös 
és mézgás csontdaganatoknál, (nodus et gumma) bürök-
bül borongatásokat csinálunk, reájok mákonnyal egye-
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litett higanyirt dörgölünk. A' legtöbb esetben ezen da-
ganatok , mellyek a' csonthártya alá történt kiizzadásbul 
szármoztak, meglágyulnak, kevesbé fájnak, lassanként 
elenyésznek, és csak' könnyed homorodást és egyenetlen-
séget hagynak magok után. A' holttetemnél ( tophus) 
izgató szereket, a' higany- és búröktapaszt amónával, 
vagy hólyagtapaszt rendelünk. Ugyan ezt tesszük a' 
csonttobolynál is. Csak ha gyuládéi SÍ al járnak ezen da-
ganatok rakunk nadályokat és dörgöljük a' higanyirt be. 
A' csontfájdalmaknál belől és kivül a' higanynak mákon-
nyal való egyesítése és faszeritalok szolgálnak. 

") Vy. Higany ketted-zöldletből vj — xij szemernyit. 
Bőrök vonatból 
Szikííí — mk ij nehezéknyit 
Mákony festvénybül j. neh. 
Rózsamézbül . . . j. obonnyit. 

Rp. Merc. sublim. Corros. gr. v j — x j j . 
Extracti Cicutae. 

— Flor. Chamo. aa dr. jj. 
Trae Anod. simpl. . . . dr. j. 
Mell. rosar unc. j. 

781. S. 
Igyekeztem ugyan, hogy a' higanynak különböző 

készítményeit legnevezetesebb és az egyes kórallapotok-
hoz illesztett fogonatuk szerint előadjam ; ezekre nézve 
azonban az egyes alkotmányok különbségére nézve sok 
előre meghatározhatatlan sajátságok tapasztaltatnak; a-
zért is a' készítményt változtatni kel l , akkor ha eleintén 
javulást okozott ugyan, de következőleg még öregbített 
adagban sem használ többé, vagy midőn az mindjirt-elé-
intén még nagyobb mennyiségben sem teszen jó szol-
gálatot. Ezen esetekben a' választott készítmény nem 
ezélirányos a' beteg alkotmányához. — A' súlyos, gyu-
lasztó tüneményekkel járó , bujasenyves fekély éknél ele-
intén minden higany-használás ártalmas , csak fördők , 
lágyitó , és az életerőt csüggesztő szerek, az izmos egy-
miknél pedig vérbocsátások lehetnek üdvhozók. 

782. S. 
A' nyálözöTi (salivatio) a' bujasenyv gyógyitására 

nem szükség és átalában annál inkább kerülendő, hogy 
a higanynak további használását, és a' szájban meg fo-
gakban tetemes rontásokat visz végbe. Ha tehát a' nyál-
özönnek előjelei u, m. a' foghúsnak fóldagadása, érez:-
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féle szájéz, büdös szájszag mutatkoznak, úgy a' higany 
adagát kisebbíteni, a' készítményt fölcserélni, vagy azt 
egészen kihagyni szükség. A' beteg magát melegen ' t a r -
tsa , és ha az emlitett tünemények elillantanak, úgy is-
mét a' higanyhoz fogunk. A' nyálszivár kitörvén, k ü -
lönbféle szerek ajánltatnak: hasliajtók, kén, káfor, a' 
mákony, hólyagtapasz 'stb. mellyeknek biztos fogona-
tát azonban a' tapasztalás be nem bizonyítja. Legczél-
irányosabb a' melegben maradás, a' fehérneműnek szor-
galmas váltása, meleg fördő, az illendő székürülésnek 
előmozdítása, Öszvehuzó szájvizek használása, belsőleg 
a' k ina , a' savak, főkép a' villósav. — Ezek mellett 
felednünk nem kell , hogy a' mély gyökeret vert bu-
iasenyvnél az alapos gyógyításra szükséges legyen a' 
higanyt egész a' beköszöntő nyálozönig adni, és a' nyá l -
áradást több hetekig ápolni, mert ez mutatja azt, hogy 
a' higany elegendőleg működött már az egész testre. 

Az igen megrögzött bujasenyvek eseteire, melly ek-
ben az emlitett gyógybánások nem elegendők, több, fő-
kép pedig mélyen az életműségbe kapó gyógyutmódok 
ajánltattak, hová leginkább tartoznak 1.) a' ken- vagy 
dörzs -— és éhgyógyitds. 2.) a' higanyorvoslás W e i n -
h o l d szerint, és 3.) a' Zittmann főzete. 

A' ken - vagy dörzsorvoslás ( a ' nagy gyógyszer) 
(grand reméde) már a' régi időkben is nagy hírben 
volt , és L o u v r i e r j 2 ') meg R u s t 3 ' ) által az újabb 
időkben is nagy tekintetet nyert. R u s t azt a nem bu-
jasenyves betegségekre is kiterjesztette, azokra t. i. mel-
lyelt a' tengélet folyamatának tökéletes elfajulásán ala-
púinak. —" A' higany ezen esetekben a' görvélyes, kösz-
vényes, bujasenyves és másféle szenvek ellen nem mint 
önhatólagos gyógyszer mondatik működni, hanem mint 
a' nyirkrendszer munkásságának fölmagasztalója, melly á l -
tal a' fölszivás egész a' lehetségig fölemeltetik , a' már el-
fajzott szabályosságához ismét visszavezettetik, az egészen 
hasztalan elháritatik, és ekként az életműségnek töké-
letes áttestesedése eszközöltetik. 

4 . ) FABER a z i d . h . 

2.) Az id. h. 
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3,) Ueber die Heilkraf?' der methodischen Qu^cks^ftfereinreibun-
gen in syphilitischen und nicht syphilitischen Krankheiten. Az 
ö Magazin für die gesammte Heilkunde-^jében Bd. 1. 354. 1. kör. 

785. S. 
Ezen orvoslásba' bujasenyves betegségekben akkor 

mondatik jelentetni, midőn az emésztésbeli nehezségek 
a' higany belső használását tilalmazzák; midőn a' hi-
ganyra altest és az egész rendázernek igen keves Vagy 
igen sok bántalma következik; midőn a' bujasenyv' köz 
bajjá lévén, a" csontokat és inakot bántja; midőn csontszu, 
az izülésekben kiizzadás, különbféle^ képeleteknek ke-
ményedései, vagy korcséletmű s^czetségei vannak j e l e n j 
és a' bujasenyv a' higany belső -használásának engedni 
nem akar ; a' nem bujasenyves betegségekbe, hol a 
tiszta köszvényes, ,gqrvélyes vag;j| csontsenyves ok a' 
bőrben, a' mirígyéfébeíj, a' csontokban daganatokat, 
kinövéseket, vagy más nemű beteges bántalmakot szül-
vén, azok -mmt az elfajult téngődésneÍs ábrázatai tün-
döklenek k i , és semmí1-más szerekkel meg nem szeüdi-
tethetnek, p. o. ízdaganatokf í^yizkórok, á' székövis, 
messzire terjedő fekélyek. TovábBad a' sömerös, bél-% 
pokolféle lcütegek, a' heréknek, emlőknek 'stb,; elfaj-
zásai. Úgy jelentetik ezen gyógymód még olly esetek-
ben i s , hol a' tisztán helybeli c l̂cbúl támadó bajok a' 
sejtszövet keményedései, elfajzásai, kéregféle átválto-
zások, csontszuvas pusztulások,| sipolyos fekélyek 'stb. 
messzire haladott romlási fpkuk és helyezetök aniatt 
minden gyógybánáshak. még a' kés alkalmozatának is 
ellentállnak, Vagy azt epen lehetetlenné teszik. 

^ " 786. g. 

A' dÖrzsorvoslás mindenkor igen merész és a' beteg 
részérül sok nehézségekkel járó gyógymód; tilalmas te-
hát az olly betegeknél alkalmozni 1 kik igen elgyöngül-
tek, erzékeny idegüek, a' méjigörcsös, rásztos személyek-
nél, és ollyaknál, kik a' vérbuzgásra igen hajlandók, 
vagy más betegségekkel, mellbeli bajokkal, vérpökés-
sel, aszlázzal, vizkórraL, süllyel küzködnek. Ha ezen 
nyavalyák azoriban a' bujasenyv következései volíranak, 
úgy a' dörzorvoslás még is jelentetnék^ Némellyek bőre 
a' higany iránt nagy vagy igßn Keves ösztönfogékony-
sággal birnak, mit előleg méghatározni nem lehet. Az 
első esetben az orvoslás nem vitethetik végbe, ' a' máso-
dikban a' gyógyulás nem eshetik meg. 
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787. S, 
Maga a' gyógyítás mindenek előtt a' betegnek fór-

dőkkel, hashajtókkal szoros közélettel eszközlött előké-
szítésében ál l , melly által az ösztönfogékonyság a' hi-
gany iránt magosztaltatik, és a' fölszivásnak folyamata elő-
mozditatik tígy, hogy a' higanynak kisebb mennyisége 
is képes az életműségnek átváltozását véghöz vinni. A' 
beteg először hashajtót vesz be , aztán minden követke-
ző nap fördőt használ, mellynek 2 9 0 R. melegebbnek 
nem szabad lenni. Ha a' környülmények megengedik, 
a' beteg tizenkét fördőt vegyen, csak ha valamelly igen 
fontos résznek romlásátul lehetne tartani, kellene keve-
sebbet használni. Az izmos vértelt egymiknél az orvos-
lás egy vagy két érmetszés után igen előmozditatik. — 
A' turhás pöffedt betegek nem jól tűrik el gyakorta a' 
fördőket, és csak minden harmadnap förödhetnek. — A' 
fördőknek használása alatt, valamint aztán is a' bedör-
gölések alatt a' betegnek egy fél font tehenhusból ké-
szült léből, mellybe árpa-riskása van befőzve, napjában 
háromszor, vagy a' leves helyett egy findzsa kávé adas-
sék, és még az első napokban egy keves főtt édes gyü-
mölcs, vagy vastag étel is engedtethetik nekie ; — 
italul bojtarján-higviricz— vagy zilizgyökből főzött lé 
szolgál, napjára 3. fontnál nem több- Csak ritkán fog 
az öreg, elgyöngült embereknél valamint erősebb közé-
l e t , bor, petével készült husié, 'stb. kívántatni. A 'ném-
bereknél az előkészítő orvoslás a' hószám beköszöntése 
előtt végződjék; és csak ha ez lejárta, tétessenek a ' b e -
dörgölések- Ha a' havi tisztulás minden tizennegyed nap 
jelenne meg, akkor az orvoslást úgy kell intézni, hogy 
a' tisztulás már a' birálatos napok előtt megtörténjék, 
és sem ezekkel, sem az estveli bedörgölésekkel ne es-
sék öszve. Ha a' hószám az orvoslás alatt váratlanul 
jelenne meg, úgy a' bekenéseket ki kellene hagyni- A' 
fórdők' végzett használása után másodszor adatik hashaj-
tó , és ekkor fogunk a' bekenésekhöz. 

788. S. 
Tizenkét bedörgölések csak nem mindég elegendők 

a' rögzött bujasenyvnek orvoslására, máskor 5-—6, több-
nyire pedig kilencz békenéssel kijövünk; a' nem buja-
senyves betegségek ollykor többet kívánnak. A' mit 
mégis szorosan meghatározni nem lehet, mert a' bedör-
gölések számát a' környiilményekhöz kell szabnunk. A' 
bekenésekre a' jól öszvedörzsölt higanyirból eleintén fél, 
aztán másfél, sőtt két nehezéket veszünk; a' kéz , mel-
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lyel a' bedorgölés történik, először is élőszénnel melegi-
tessék meg, a' bedorgölés öt időperczig tart. 

W e J e m e y e r szerint (Bemerk, ü. (I. Syphilis, u. ihre ver-
schied. Formen, u. d. Gebrauch d. Quecksilbers in derselben ; 
a' R u s t Magazinjában Bd. IX. Heft 2. 297, lap) a' régibb és 
rögzöttebb esetekben 18—20. Í j . nehezéknyi bedörgölések kíván-
tatnak ; az igen öreg és legmakacsabb esetben pedig , főkép ha 
a' nyálözön csak igen későn és fukarul jelenik meg, 2 i — 30) ritkán 
több) l i . nehezéknyi bekenések szükségesek. — Ellenben azt á l -
lítja R u s t (ugyanott) hogy ő ennyit soha sem talált szükséges-
nek , hanem hol csak lehete, ott a' bedörgölendő irral 2 , , 
sőtt ollykor 3. nehezékig hágott fö l , mi az én tapasztalásaimmal 
is megegyez. 

789. t 
Azon rend, mellyel a' bedörgölések történnek, ez : 

i— Az első nap a' beteg reggel, az emlitett mennyi-
ségnyi irt megosztva a' két alszárra keni b e , harmad-
napra a' fölszárakra; a' hatodik nap a' két karra , a' 
kéztőtül fogva egész a' vállizülésig; a' nyolcz- vagy ki -
lenczedik napon a' csipőktül kezdve egész a' nyakig a' 
hátra kenetik be. A' hetedik naptól fogva egész a' t i -
zenötödik napig a' környülményekhöz képest a' he-
lyekre nézve a' mondott mód szerint ké t , három, vagy 
négy bekenések tétethetnek. A' tizennegyedik és tizen-
hatodik nap közt a' beteggel kisebb vagy nagyobb ész-
revehető ^változás történik; elnyugtalanál , szoronko-
dik, lehelése elnyomódik , érverése tellyesebb leszen, 
nyelve megfehéredik, alteste fölpuffad. Egyszersmind 
kődcsömör, szivdebegés, álomközbeni fölijedezés, terhe3 
ábrándozások, hasbeli korgás 'stb. jelennek meg, melly 
bajaitól a' beteg 24—48. óráig tartó gyapora izzadás, a' 
bélhuzamnak és veséknek öregbedett elválasztása, máltai 
megmenekedik. Tizenhatod napra megint bekeríes téte-
t ik , még pedig estve, más nap viradóra hashajtót kap a' 
beteg, és ekként bánunk vele egész a'25-dik napig, ha-
csak rángások, erős mellszorulások, nagy gyöngeség'stb. 
a' korábbi félbeszakasztást nem tanácsolják. A' 26-dik 
nap meleg fördőbe tétetik a' beteg, és aztán egy fél óra 
múlva szivacsba húzott szappanléllel tisztára mosatik és 
megtörültetik. Ekkor tiszta fehérneműek adatnak a' be-
tegnek, és egymás szobába szállitatik által. A' beteg 
orvoslásánali egész ideje alatt meleg szobában tartózkod-
jék, azt szellőztetni tilalmas, fehér ruhát nem válthat, 
és a' kenőcstül bemocskolt részek meg nem tisztogat-
tatnak-
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790. S. 

Az ezen orvoslás alatt figyelemre méltó tünemények 
ezek: a' nyálözöri rendszerint a' 4 és 5-dik bekenés közt 
jelenik meg, és csak akkor kell fölfüggesztésén iparkod-
ni , ha nagyra nő. Az ezzel járó bajok enyhe vagy kön-
nyeden öszvehuzó főzetekkel tett száj kifecskendések által 
enyhitetnek legügyesebben. Ha a' nyelv olly nagyra da-
gad , hogy a' szájürben helye nem lévén, a? fogak közé 
esik, akkor az őrlő fogak közé parafadarabot dugunk. De 
ha a' daganat által fulladásbeli veszély szármoznék, az 
orvoslást félbe szakasztjuk, a' nyelvet pedig megkarczoz-
zuk. A' nyelvnek és foghusnak fekélyeit egy nehezék 
káforbul és két lat mondolaolajbul álló vegyitékkel fen-
jük be. Nyelvét a' beteg többször mozgassa, hogy annak 
odanövése gátoltassék. 

A' nyálözön a' harmadik bekenés előtt mutatkozván, 
kisebb mennyiségnyi i r t , még pedig nagyobb időhéza-
gokban kenünk be. Gyakorta a' nyálszivár a' folytatott 
bedörgölések alatt , akkor pedig midőn az estveli beke-
nésekhöz érünk, mindenkor kisebbszik. Ollykor a' be-
végzett orvoslás után is tart még a' nyálszivár, és ma-
gátul enyészik el. Ha az egész orvoslás alatt a' nyálmi-
rígyekre semmi foganat nem jutott , a' nyálözönt eső-
vel előhozni tilalmas; de illyenkor a' szerencsés kimene-
telnek reménysége minden esetre csekély ; efféle esetben 
gyapora b é l - és hugykiürülések jelennek meg, valamint 
öregbedett izzadság, sőtt a' birálatos tünemények is. 
Görcsök, ájulások, nagy láz, tikkasztó izzadások, ha a' 
harmadik bedörgölés előtt támodnak, és ha szikfű, bor-
sos menta, egy keves ó bo r , kávé, Hoffman léle, 'stb. 
által meg nem szűnnek, az orvoslás félbeszakasztását kí-
vánják. 

A' dörzsorvoslás módosítása , mint az némellyektől előadatik, 
és melly régebben M o n t p e l l i e r gyógy bánása vagy csillapí-
tó orvoslásának neve alatt ösmértetet t , melly mellett a ' közélet 
nem olly szoros v o l t , vagy hol a' bekenések nem a' L o u v r i e r 
és R u s t - t ó l ajánltatott rendsor és mennyiség szerint tétetvén, 
hogy nyálözön következnék, sőtt inkább ezt a' kihagyott bekené-
sek , és adott hashajtók által iparkodtak e lkerü ln i , 's aztán vé-
vén ismét a ' bekenéseket e lő , és még ezek után végre nyújtat tak 
a' faszeritalok: tapasztalásaim szerint ajánlást nem érdemel. 

79 4. i 
Ha a' nválözön, vagy a' birálatos izzadság, meg-

hűlés 'stb- által elnyomatnék, mi után a' legterhesebb 
görcsök és halál is következhetnék, úgy a' beteg azon-
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n a l m e l e g fördőben megmosatván, fölmelegített tiszta ágy-
ba tétessék, egész teste melegített posztókkal dörgöltes-
sék, midőn aztán repczetészták, izzadsághajtó, sőtt hány-
tató szerek adassanak. 

792. S. 

Az estveli bekenések időszakaszakor gyakorta gör-
csös tünemények, mellszorulások, ájulások, rángások, 
imelygések, kis öszvehuzódott érverés támodnak, vagy 
a' másodrendbeli bírálásnak előjelei, főkép ha a' 15-dik 
napi nem volt tökéletes, vagy pedig az adott hashajtó-
nak következései szármoznak. Az első esetben ébresztő 
szereket adunk, a' másodikban a' hashajtónak fogonatát 
várjuk el, és a' következő izben gyöngébbet adunk. De 
ha ezen gyógybánás alatt nem tágulnak az említett tüne-
mények, úgy az orvoslást félben szakasztjuk. 

793. S. 

A' bevégzett orvoslás után a' beteg tápláló elede-
lek éldelése alatt , melly közben a' gyomor megterhelé-
sétül tartani kell , nem sokára ép virágzó tekintetet 
nyer. Ez nem lévén az eset, attól igen igen tarthatunk, 
hogy a' gyógyulás nem tökéletes. Ha talán orvoslás is-
métlése is kívántatnék, úgy a' beteg épüljön föl előszőj 
az előbbeniből egészen. 

794. S. 
W e i n h o l d 3 f ) egy nagy, enyhe higannyal eszközlen-

dő higany orvoslást ad elő, melly a'dörzsorvosláshoz ha-
sonlólag nem csak a' megrögzött bujasenyves, hanem a' 
csúzos, görvélyes, és köszvényes betvegyéknél, valafíiínt 
olly esetekben is nagy szolgálatot teszen, hol az orvos 
nem tudja bizonyosan, milly beteges okon alapodik a' 
baj 5 melly szerint a' higany előzoldletnek hosszúidő hé-
zagokban ollykép mérsékleti mennyisége tömetik az élet-
műségbe, hogy általa nyálözön ne ofcoztassék, mert ez 
ezen szernek folytatását hátrálná, és az édes higanynak 
a' tengélet szabályos útra vezető fogonatát akadályoz-
hatná. 

Von den Krankheiten der Gesichtsknochen und ihrer Schleim-
häute , der Ausrottung eines grossen Polypen in der linken 
Oberkieferhöhle, dem Verhüten des Einsinkeas der gichtischen, 
und venerischen Nase und der Einsetzung künstlicher Choanent 
Halle J.818. i. 36. L iöv, 
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795, 5. 

Ezen orvoslás alatt a' beteg estve egy pár órával le-
ieket előtt éhgyomorra egy tiz szemernyi édes higany-
ból vagyis higany előzöldletből és tizenöt szemernyi 
nádmézből álló port kap , és arra egy pár csésze hús-
levet iszik; egy félóra multával egy második épen olly 
nagy adagot veszen be; és ha erős izmos a' beteg, a' 
harmadik félórában még egy félport veszen, úgy hogy 
mindössze huszonöt szemer higany elő zöldletet, és hat 
csésze huslevet költ el. — Az után ágyba takarodik 
a' beteg", reggel egy pár csésze közepszerü erős kávét 
elköltvén, ez után rendszerint három vagy négy híg szé-
kek következnek, mi ha nem történik, úgy a' bevétel után 
tiz vagy tizenkét órára tizenöt egész húsz szemernyi 
jalapport és ugyan annyi borkősavas hamagot (tart. tar -
taris.) veszen, hogy ez által legalább egy székletétel esz-
közöltessék. Két napi nyugalom után V beteg létének 
környülményeihöz képest az enyhe higanynak azon ada-
gát két vagy háromszorra veszi b e ; a' hetedik napon a' 
harmadik, a' tizedik napon a' negyedik, a' tizenhar-
madikon az ötödik, a' tizenhatodik napon pedig a' ha-
todik adagot költi el, mire a' íízenkilenczedik, vagyhu-
szonkettődik napon a' hetedik vagy nyolczadik adaggal 
végzi az egész dolgot. Mivel a' harmadik és negyedik 
adagnál a' gyomor hozzá szokik már a' higany ösztöné-
höz, azért minden porhoz öt egész hat szemernyi jalap-
port adunk. Egyszersmind a' Irinának könnyed főzetét 
szedetjük, hogy az újratermődés folyamatának erobeli 
részét ápoljuk, míg a' higany a' korcsvegyülésbelit 
rontja. Ezen gyógymód alatt délelőttönként két három 
óráig odahaza maradjon a' beteg, hogy ekként a' bór-
gőzölgés előmozditassék, a' nem épen rosz időben egyebb-
ként foglalatosságát kint is végezheti. — A' fő dolog 
ezen orvoslásnál abban áll, hogy székletételek eszközöl-
tessenek , mivel ezek a' nyálözönt minden bizonnyal el-
mellőz tetik, melly beállván, az orvoslást félbe szakaszt-
juk, mi is olly embereknél, kik már sok higanyt ele-
mésztettek, gyakorta megesik. 

796. S< 
A' Z i t t m a n n főzete következőleg használta-

tik a' beteg első nap reggel 16. higanyos hashajtó labda-
csot (pilulae mercuriales laxantes) veszen, a' négy kö-
vetkező napokban reggelenkint egy üveg (bouteille) me-
legített erősy és délutánonkint egy üveg nem melegített 
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gyönge főzetet iszik k i ; hatodik nap ismét a' hashajtó 
labdacsokat veszi, mint első nap, az erre következő 
négy nap pedig ismét a' mondott mód szerint a' főzetet. 
E' mellett a 'beteg naponkint négy lat siilt ürűhusnát, és 
négy lat fehér kenyérnél többet ne egyék, azon uapok-
ban pedig, midőn a' hashajtók adatnak, háromszor le-
vest igyék. — A' beteg az egész orvoslás alatt ágyban ma-
radjon, hogy itt az izzadás eléggé ápoltassék. A' főzet-
nek elköltése után, a' beteg még bizonyos ideig a' szo-
bában marasztatik, és vele vagy a' faszerekből, vagy szár-
csagyökérből készített levet itatunk, e' mellett még a' 
sovány közéletet folytatatjuli. Ha ay beteg még ekkor 
nem gyógyulna meg, úgy az egész orvoslást ismétle-
núnk kellene. Az igen izmos betegeknél a' tizenegyedik 
napon még a' hashajtó labdacsokat kell adni. A' fe-
kélyek a' gyógybánás alatt csak langyos vizzel tisztoga-
tatnak, és száraz, vagy enyhe zsírral fent tépettel fedet-
nek. A' főzetnek használása alatt átalában ö t , ha t , és 
több híg székletételek történnek, és többé kevesbé nagy 
izzadás. Olly rosz következéseket, mellyek .az orvos-
lást félbeszakasztanák , sohasem tapasztaltam. — Az 
igen elterjedő kötegnél, és igen elgyöngült személyek-
nél hasznos fog lenni, ha naponkint csak egy üveg fő-
zetet költőnek el, hogy az orvoslás a' rendelt közélet 
mellett hosszabbitathassék, — Ollykor a' labdacsokat a' 
beteg kiokádja, midőn azokat osztott időközökben azon-
nal ismét szedetjük. -— A' főzet használásakor beálló 
undorodás, imelygés és valóságos okádás elfognak tűnni , 
ha a' főzetbiil egyszerre kisebb fogatok vétetnek. Egy 
izben minden gyönge főzet itala után erős hasfájdalmakot, 
és ismét egyszer egy enyhe, a' beteget épen nem ter-
helő nyálözönt tapasztaltam. 

Rp. Rad. Sarsap. 3 ^Qp^coq. c. 
A r„ „ t l u , w i x r — 

Vy. Szárcsa gyökeret XII o-
bont. főzd XXIV font k ú t -
vizben \ óráig. 

ehöz adj. 
Nádmézelt timsót 5. latot. 
Higany előzöldletet 1. latot. 
Dárdanyos biganykénetet 1. 

nehezéknyit. 
Csomóba kötve , a' főzés vé-

gével vegyits ezekhöz : 
Szennalevelckből 3. obont. 
Higviricz gyökérbül 5. latot. 
Ánizsmagból 
Anizskapormagból mk 1. latot. 
Fzekből XVI fontot lcsziir-
CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 

Aquae font. lib. XXIV p. 
i t . p. 

adde 
Alum. Saccharat. g j i . 
Merc. dulcis 5 i 
Cinab. Antimo. ^ j . 
in nodul. ligát, sub finem coc-

tionis admisce : 
Foliorum Sennae 3jjj. 
Rad. liquir: J j i . 
Sem. anis. vulg. 
— foenicul. aa 5j ^ 
Col. Lib. XVj. d. ad lagenas 

Vjjj. s. Decoctum forte. 
6 

-fjít 

i l l 
% 
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vén , öntessék VIII üvegek-
be. jeleld : erős főzet. 

Vy. Ruskót az erösebb főzetből 
és Szárcsagyökeret 6. obont. 

Főzd meg XXIV font kútviz-
ben. 

A' főzés végével adj liozza: 
Czitrom héj port . . . . 
Fahé j port. 
Apró paradicsom port mk 3. 

nehezéknyit 
Higviriczgyökeret 6. nehezé-

ket. 
Szűrj le XVI fontot , töltsd 

ezt Vjjj. üvegbe, jeleld : 
gyönge főzet, 

Rp. Resid. Decoct. fort. 

Rad. Sarsapar. 5vj> 
Coq. c. Aquae font. lib. XXIV. 
Sub fin. Coction. ad. 
Pulv. Cortic. Citri 

—- Cinamomi , 
— Cardamomi aa ^ j j j . 

Rad. l iquir, dr. Vj. 

Colát. lib. XVj. D. ad lag. 
Vjjj. S. Decoctum tenue. 

Lásd CHELIUS : über die Anwendung des Decocti ZITTMANNI , im 
Vergleiche mit anderen gegen inveterirte Lustseuche und ande-
re Krankheiten empfohlenen Behandlungsweisen; in Heildelber-
ger klinischen Annalen. Bd. I. Heft . 1. 116. 1. 

Hasonló a ' Zittmann főzetéhöz az arab orvoslás (Traitement 
arabique) és a' száraz közélet (Díete seche) (L. G a n d y Apercu 
sur '1 efficacité du traitement dit arabique dans les maladies si-
phili t iques ou anciennes ou dégénérées. Montpellier. 1817. 

K L A A T S C H , in RUST'S Magazin. Bd. XVII. 177. 1. 

SCHAEFFER , Dissert. sur '1 emploi du mercure sublimé et le t ra i -
tement arabique dans les maladies syphilitiques. Srasbourg 1825. 

Említessék it t meg a' D z o n d i gyógybánása i s , mellynél 
a ' beteg -i szemernyi rágo higannyal négy labdacsba rejtve kezdi 
az orvoslást, mellyek azonnal ebéd után véte tnek; másod napon-
ként két szemmel növesztjük az adagot , úgy hogy a' gyógyításnak 
végső napján melly 27. nap t a r t , 30. szemet, tehát ÍJ- szemernyi 
higany kettedzöldletetköltel a 'beteg egyszerre. E ' m e l l e t t a' beteg 
mértékletesen éljen , magát melegen ta r t sa , és szárcsagyökér-levet 
igyék. Ha az orvoslás nyálözön miatt félbe szakadna ( úgy ennek 
vége lévén a' labdacsokat ismét azon számmal kezdjük , mellyel 
múltkor végeztük. Az előre járt kicsapongó vagy rendetlen higany 
haiználás után az orvoslást először vagy belől, vagy főidőkben kén-
nel kezdjük — D z o n d i neue zuverlässige Hei lar t , d. Lustseu-. 
ehe. Ha l l e , 1826. — F. A. S i m o n , jun. , ü. d. Sublimat, u 
Inunctionscur , mit besonderer Beziehung auf D z o n d i ' s neue 
zuverlässige Heilart von Lustseuche, u. d. L o u v f i e r - E u s t -
sche Inunctionscur. Hamburg , 1826. 

B a r t e l s . Einige Bemerkungen üb. D z o n d i ' s neue Hei l -
art der Lustseuche im Journal von G r a e f e u. W a 11 h e r. Bd: 
IX. 513. lap. 

K l u g e szerint (Bericht üb. die auf höheren Befehl mit der 
Dzondi'schen Heilmethode gegen die Lustseuche in dem Berl. Cha-
rite-Krankenhause angestellten Curversuche u. deren Resul tate , 
nebst Gutachten üb. die methode se lbs t , in Rust's Magazin Bd. 
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XXVI. 211. 1.) a' Dzontli orvoslása nem biztos, egyes esetekben 
azonban, főkép a' csont és orr fekélyei ellen igen fogonatos. 

797. 

A' dörzsorvoslás, a' Z i t t m a n n főzete , cs a' 
W e i n h o l d gyógymódja közül a' sikerre nézve fölté-
tel nélkül a' két elsőnek kell adnom az elsőséget az utol-
só előtt. Ez tapasztalásaim szerint csillapítja inkább a' 
ba j t , mint hogy azt valósággal megorvoslaná, és gya-
korta nem is viseltethetik el , és a' bélhuzam műkö-
déseiben könnyen káros, többé jóvá nem tehetendő zava-
rokat hagyhat maga után, mi mások és magam tapaszta-
lásai által bizoityodik be.'—A' dörzsorvoslás és a' Z i t t -
m a n n főzete rendszerint biztos fogonatuak ; az utolsó 
mégis a' betegre nézve sokkal kevesebb bajjal és vesze-
delemmel jár , a' miért is én mostani tapasztalásaimnál 
fogva a' Z i t t m a n n főzetét a' dörzsorvoslásnak eleibe 
teszem; és ezt csak akkor alkalmaznám, midőn a' Zit t-
mann főzete fogonat nélkül maradna. Ezen főzetnek jó 
sükere nem csak a' bujasenyvnek minden képeiben, 
hanem minden más megrögzött betegségekben is bebi-
zonyodott előttem. 

Lásd főlebb emlitett értekezésemet, mellyben én a' N e u -
m a n n - t ó l (Vergleichung der L o u v r i e r ' sehen u. W e i n h o l d — 
sehen. Methode d. Quecksilber anzuwenden : a' Journalban Grae-
fe , és Walther-től. Bd. II. 405 1.) a' dörzsorvoslás ellen, és a' 
W e i n h o l d gyógybánásának részére kimondott állításait raeg-
czáfolni igyekeztem; — és 

W i t c k e . Dissei't. de Weinholdii Hydrargyrum adhibendi 
methodo. Berol. 1S21. —Neumann iib. die Lustseuche a G r a e f e 
és Walther Journál-jában. Bd. XVII. 1. 1. 

Miként történjék a' dolog a' Weinhold gyógybánásáííakTí;ö-
vetkezésével, midőn a' beköszöntő nyálözön miatt -InagunkaL az 
orvoslás félbeszakasztására nem akarjuk határozni , (mit W e i n -
l i o l d , és N e u m a n n okvetetlenül kivannak) ön tápasztalásom-
bul meg nem Ítélhetem. 

G + 
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II. 

A' bujasenyv orvoslása higany nélkül. 

798. S. 

Részint azon különös beteges állapotok, mellyek 
a' higany használatát el nem tűrni gondoltatták, mint 
a' gyöngeségnek, a' nedvek olvadására való hajlandó-
sággal járó nagyobb foka, belső életmüveknek elgenye-
dése, ütdagok, siilyös kórszuny;—részin t azon veszé-
lyek , mellyek a' higanyhasználásnak tulajdonitattak ; 
már a' régi időktől olta arra a' gondolatra vitték az or-
vosokat, hogy higany nélkül való orvoslást födöznének 
föl. Effélék a' szárcsa-—a' homoksás (Rad. carec. aren.) 
— a' ldna — a' száratlanboka (rad. astrag. exscapi) a' 
bojtorján gyökerek, a' gaják-fa, a' boroszlány-héj (cor-
tex mezerei) a' keserédes - venyigék , és diókopács-
bul készített izzadságüző főzetek; — a' P o l l i n főze-
te , a' Laífecteur bujasenyvellenes lésürűje , a' szár-
csagyökorvoslás St.. M a r i e szerint (ezt ásvány-vizek-
ként iván) a' V i g a r o u x itala, az éhorvoslás ( O s -
b o r n , és S t r u v e szerint) a' lúgsók, a' B e z n a r d bu-
jasenyvellenes festvénye, különbféle dárdany-készitmé-
nyek, a' savak, főkép a' foj.tósav, az arany, főkép a' 
sósavas, és sok másféle szerek. — Ezen különböző gyógy-
módok többnyire kevesbé az elsőrendbeli, mint inkább 
a' bujasenyvnek másodrendbeli és megrögzött tünemé-
nyei ellen ajánltattak, főkép ollyak számára, hol már 
hasztalanul sok higanyt elemésztett a' beteg, vagy hol 
ennek alkotmányos állapotja miat t , annak használását 
nem látták czélirányosnak. Ezen szereknek becsülete több-
nyire buborék tartású volt , és a' higanyt méltóságátul 
meg nem foszthatták. 

Hasonlítsd öszve az én Z i t t m a n n főzetérül szóló ér te-
kezésemet, hol ezen gyógybánások nagyobbrészt előadatnak, és fo-
gonataikra nézve egymással öszvehasonlitatnak. 

A' higany helyibe először P i t c a r n - t ó l rendelt de divatba 
leginkább C h r e s t i e n által hozott arany mint aranyieszelék, 
aranypor, arag (oxydum auri) és mint sósavas arany (Chrestien 
aranysója) ajánltatik az első — és másodrendbeli bujasenyves bán-
talmak ellen ; az étvágyot öregbiti, az árverést és állati hevet föl-
magasztalja , szomjat, a ' foghusban égést , nyálözönt okoz (melly 
utolsó enyhébb, szagtalan, fekélyekkel nem jár, az éietmüves anyag-
ba nem avatkozik annyira , mint a' higauy) úgy lázbeli visszaha-
tást , izzadást , öregbedett hugyelválasztást hoz elő. Az arany elő-
ször is az elnyomott bujasenyves tüneményeket tiinteti k i , és a' 
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gyógyulás utána ha megtörténik, állandónak mondatik lenni. A' 
só fogonata erösebb, az aragé gyöngébb, az aranyporé legcsekélyebb ; 
a ' test fölizgatott állapotjában nem tanácsos adni ; az aranysóhuJ 
az első szemer 12. a' második 11. a' harmadik 10. és a' negyedik 
9. részre osztatik , és ugyanannyi nap alatt költetik el, a' mennyi 
részre osztaték, még pedig minden por a' nyelvre, a' fogliusra , 
vagy a' tenyészrészek érzékeny helyeire dörgöltetik be. A' dobok-
nál és igen fájdalmas fekélyeknél az aranypornak vagy aranysónak 
bedörgölése viasztapasszal esik meg. Számtalan tapasztalások bi-
zonyítják azt , hogy a' bujasenyv ellen az aranynak fogonata sok-
kal korlátoltabb és bizonytalanabb, mintsem azt C h r e s t i e n és 
N i e l bizonyították : a' mi éghajlatunk alatt egyebként tapasz-
talásom szerint nagyobb adagok kívántatnak , hogy a' fölebb em-
lített tünemények általa előhozassonak. Az izgékony alkotmányu-
aknál az arany veszedelmes dolog. Lásd. , 

CHRESTIEN, Methode jatraleptique. 2. Edit. Paris 1814. 
Gozzi, Sopra 1' uso di alcuni remedii aurifici nelle malattie vene-

r ee , annotationi teoretico-practiche. Bologna 1817. 
Dictionaire des Sciences medicales. Art. Jatraleptique. 
PERCY , im Journal complémen taire du Dict. des Sciences medi-

cales. Oct. 1818. 

N I E L , Untersuchungen und Beobachtungen über die Goldpräparale 
des Dr. CIIRESTIEN , in der Behandlung mehrerer Krankheiten , 
besonders der Syphilis. Aus dem Franz. von CERUTTI. Leipzig 
1823. gr. 8. 

ODHELIÜS, i n HUFELAND'S J o u r n a l . B d . 4 4 . I . S t . 1 1 7 . 1. 

DELPECH , a z i d . h . 4 0 3 . 1. k ö v . 

799. S. 

Angolországban azonban a' korábban csak az úgy-
nevezett álbujasenyves betegségekre korlátolt higany nél-
kül való gyógybánást minden bujasenyves bántalmokfa 
kiterjesztették, és ezen gyógymód több tiz esztendejénél, 
hogy a' legtöbb katonai kórházakban, és számos hires 
nevii gyógyászok által a' polgári üzönczségbcn is gya-
koroltatván , a' higanyt lassanként szükségtelenné teszi 5 
melly is ebben á l l : 

Az első rendbeli bujasenyves fckélynél, a' mig gyu-
lasztó bélyeg uralkodik, helybeli, és a' gyuladás na-
gyobb lévén közvérbocsátások alkalmoztatnak, főkép a' 
íitymaszornál és makkörvnél; a' betegnek a' legnagyobb 
nyugalomban kell maradni, és a' hátszinti fekvést álta-
lában el nem hagyni, hashajló közép sókat kap, és szo-
rosan lobüzőleg él. A' fekélynek helybeli orvoslása ön 
maga állapotjához szabódik, az önhatásu ragályra épen 
semmi figyelmet nem vetvén. A' csucsorodott, kemény, 
egyenetlen szélii varfedte fekélyeknél lágyitó, fájdalom-



86 AZ ŐSZ VE FÜGGÉSNEK IDÜLT MEGVÁLÁSAI. 

enyhítő borongatások és párolások tétetnek y és aztán két 
vagy három napig, miután azon kórjelek eltűntek, ólom, 
kénsavas horgany, és rézany olvadéka, mészviz 'stb. a' 
harapódzó és fenés fekélyeknél pedig, míg a' gyuladás je-
len van, a' lobellenes közélet mellett érvágások, lágyí-
tó , fájdalom-enyhitő borongatások, aztán pokolkő olva-
déka , fóleresztett kénsav, mirhafestvény, terpetin és ha-
sonló szerek alkalmoztatnak, melly éknél sok függ attól, 
hogy a' szerek gyakorta váltogattassonak; valamint az 
is szükség, hogy a' bekötés szüntelen nedves állapot-
ban tartassék> A' fájdalmatlan fekélyeknél hatalmasab-
ban izgató helybeli gyógyszerek használtatnak. —- Ezen 
gyógybánás által minden a' nemi részeken támadó fe-
kélyek különbség nélkül csak hamar meggyógyulni mon-
datnak. — A' doboknál, még ezeknek fájdalmas állapot-
jokkor is, a' nyomó bekötés ezeknek eloszlatását monda-
tik elősegiteni, de ha genyedés tárnod, a' dobot pokol-
kővel kell fölnyitni, midőn aztán mint az elsőrendbeli 
fekélyek, épen úgy gyógyitatik. -—A' másodrendbeli kór-
jelek , ha ezen előadott gyógybánás után következtek, 
mint a' nyaknak gyuladásai és fekélyei, mint különbféle 
kütegek, mint szemgyuladások, csonthártyalob, és csont-
daganatok mutatkoznak. Mind ezen tünemények igen sze-
lídeknek mondatnak, mellyek izzasztó faszeritalok, dár-
danyos gyógyszerek, szoros közélet, és a' környülmé-
nyekhöz szabott lobellenes gyógybánás által, a' torok-fe-
kélyek savanyús ószvehuzó torokvizek segedelmével kön-
nyen meggyógyithatóknak tartatnak. A' terhes és ve-
szedelmes tünemények, u. m. iszonyú, tartós csontfáj-
dalmak, csontszu, a' nyaltnak és más részeknek harapód-
zó fekélyei az efféle gyógybánás után, úgy mondják, hogy 
soha előjőni nem tapasztaltattak. 

A' gyógybánás tartására az elsőrendbeli fekélyek után kö-
vetkező dobok , és a' később szármozandó másodrendbeli tünemé-
nyek szaporaságára nézve az angol gyógyászok egymástul messze 
távoznak. H i l l szerint a' tulajdon bujasenyves béJyegii fekélyek 8 , 
egész 25. l l e n n e n után pedig az elsők 55 , a ' másodikak 55. egész 
85. napok alatt gyógyultak meg. A' gyógyulás nehezségét főkép az 
előre bocsátott higanyos orvoslás cs görvélyes alkotmány mondat-
nak terhesebbé tenni. — A' másodrendbeli kórjelek aránya az e l -
sőkhöz kepes R o s e szerint mint 1: 3 . ; G u t h r i e után mint 
4: 10 . : T h o m s o n szerint mint 1: 12. ; H e n n e n után mint 
4: 5 . ; H i l l szerint mint 1: 10. mondatik lenni. 

800. S. 
Azon ellenvetések közül , mellyek eddigien ezen 

gyógybánások ellen tétettek, hogy t. i. az ezek sükerét 
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bizonyító tapasztalások eddigien nem lennének elég szám-
mal , és még nem elég ideig folytattak, továbbad, hogy 
által ok az álbnjas enyves bántalmak meggyógyitatnak u -
gyan, de a' valódi bujasenyv nem, ezen ellenvetések 
mondom az újabb időkben minden erejöket elvesztették, 
ha azt elgondoljuk, hogy ezen gyógybánás már milly 
régtúl fogva legyen, még pedig a' legtapasztaltabb és 
legtanultabb angol orvosok által divatban. A' legneve-
zetesebb ellenvetés tehát mindenkor a' másodrendbeli 
kórjelek szaporasága fog maradni. Hanem azt ide nem 
tudván, hogy a' higanyorvoslásnak szerencsétlen fogo-
natát szoros és elegendőleg számos tapasztalások híjával 
lévén szinte nem tud juk : az angol gyógyászok világos 
bizonysága szerint a' higanynélkúli orvoslás után hátra-
maradó másodrendbeli tünemények' enyhe és korán sem 
olly rontó tulajdonsága ezen ellenvetés terhén könnyite-
nek. — A' millyen bizonyos az egy részrül, hogy a hi-
ganynak czélszeretlen használása által a' bujasenyv gya-
korta olly tulajdonlag rontó bélyeget ö l t ; úgy más részről 
a'bujasenyvek gyógyításánál a5 higanynakszámkivetésbeli 
ítéletére olly kévéssé kívánok állani; sőtt inkább tapasz-
talásbul lévén meggyőződve, azt állítom, hogy a' h i -
ganynak czélirányos használása, a' betegnek szoros, ál-
lapotjával megegyező közéletbeli ápolása mellet t , a' bu-
jasenyv gyógyítását biztosabban, gyorsabban, és mara-
dandóbban eszközli, mint a' higany nélkül való orvos-
lás. — Azon szemrevetés, hogy a' bujasenyvnek higa-" 
nyos orvoslása rontó bélyeget iit ezen betegségre, csak 
ezen szernek vigyázatlan, kontárnemü használását i l leti , 
midőn a' beteg alkotmányára, és czélirányos közéletére 
semmi figyelem nem vettetik. Azt tudnunk azonban még 
is vigasztaló dolog, hogy olly környülmények k ö z t , 
hol a' higany használása átalában ellenjelentetik, ezen 
gyógybánás bizodalommal alkalmoztathatik. 

FERGUSSON, in Medico-chirurgical. Transact. Vol. IV, 
ROSE, ugyanott. Vol. VIII. 349. 1. 
RUST'S Magazin. Bd. IV. 65. l ap . 
GUTHRIE, ugyanot t 550. lap. 
RUST'S Magazin , Bd. V . 2 4 2 . lap. Nachschrift des Herausgebers 

278. lap. 
HENNEN, Grundsätze der Militär-Chirurgie u. a. w. Aus dem Engh 

Weimar 1822. 578. 1. 
HILL, in Edinburg medical and surgical Jonrnal. 1822. 567. U 
HORN'S Archiv. 1823. Novemb. Decemb. 422. lap. 
THOMSON , ugyanot t . 
RUST'S; Magazin. Bd. y . 123. t. 
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ALCOCK , in London medical Repository. Vol. IX. 489. I. Ugyan-
ott Vol. XIV. 265. 1. 

ROUSSEAU , in american medical. Recorder. Vol. 'III. 171. 1. 

PHINEY , in New England Journal. Vol. IX. 235. 1. 

WARE , Ugyanot t . 356. 1. 

STEVENS , in Medical and Surgical Register of the New-York Hos-
pital . Part. II. 1820. 

TODD, in Dublin Hospital Reports. 1810. Vol. II. 147. lap. 

KRÜGER , Darstellung der jezt in England üblichen Behandlung 
venerischer und syphilitischer Krankhei ten , ohne Mercur; in 
HORN'S Archiv. 1822. J anua r , Februar. 99. 1. 

HUFELAND , Bemerkungen über die neue englische Methode, die 
Syphilis ohne Mercur zu behandeln ; in seinem Journal. 1822. 
September. 20. 1. 

WEDEMEYER az i d . h . 

HUBER , Bemerkungen über die Geschichte und Behandlung der ve-
nerischen Krankheiten. Stuttgard , und Tübingen 1825. 

OTTO , im Journal von GRAEFE U. v. W A L T H E R . Bd. VIII. St. 1 . 
46. lap. 

BECKER , über die Behandlung der Syphilis ohne Quecksilber , mit 
Berücksichtigung der in Grossbritannien angestellten Beobachtun-
gen ; in H O R N ' S Archiv für. med. Erfahrung. 

OPPENHEIM, die Behandlung der Lustseuclie ohne Quecksilber oder 
die nicht mercuriellen Mittel und Methoden zur LHeiIung der 
Lustseuche. Hamburg 1827. 

FRICKE , Annalen der chirurgischen Abthei lung, des allgemeinen 
Krankenhauses in Hamburg. Bd. I. Hamburg, 1828. 

WILHELM, clinische Chirurgie ; mit Kupfer. München 1830. 8. 
Band. I. 

VII. 

A' h i g a n y kór. 
G. ALLEY , Essai on a pecucliar eruptive disease. arising from the 

exhibition of Mercury. Dublin 1801. 
MORIATRY, Description of the mercurial Lepra. Dublin. 1804. 

SPENS, u. MÜLLIN in Edinb. medical and surgical Journal. Nro I. V. 

J. PEARSON , on the Effects of the various Articles of Materia me-
dica in the Cure of Lues venerea. London , 1809. 
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A. MATHIAS, the mercurial disease. London 1819. — Deutsch Ton 
ROBBI. P e s t 1822 . 

S. C. W. WENDT , de abusu Hydrargyri. Hafniae 1823. 

801. S. 
A' higanynak czéliránytalan és soká folytatott hasz-

nálása főkép czéllal ellenkező közéletbeli magatartása és 
meghütése mellett a' betegnek tulajdon senyvet hoz elő, 
melly mint higanykor (morrbus mercurial is) , higanyos 
lórizgélonysdg (erethismus mercurialis), higanyos börvö-
reg és liiteg (erythema et exanthema mercuriale) 'stb. 
név alatt csak az utolsó három évtizedben Íratott le gon-
dosabban. Ezen betegség különbféle fokú lehet és meg-
jelenik. 

1.) Mint liiteg, melly többnyire a' higannyal való 
élés közben történt hirtelen meghűlés által okoztat ik , 
és egy előrejárt nagy bágyadság, a' szívgódörben érzett 
szorongás, többszöri borzadozás, és erre következő nagy 
melegség, gyors érverés, fejfájás, undorodás, és szomj után 
mint világos, vagy komor vörös liólyagcsák, ritkábban 
mint bibor szinű küteg, hólyagcsák né lkül , vagy mint 
csalán-kiiteghez hasonló bőrvirág jelenik m e g , többnyire 
először a' borékon, a' czombok belső szinén, vagy az 
alkaron látszik, a' honnan lassanként az egész testre t e r -
jed. Rövidebb vagy hosszabb időre a' fölbőr vékony f e -
héres pikkelyekben hámladozni kezd ; de ha a' baj m a -
gára hagyatik, a' hólyagcsák vagy pikkelyek nagyobb 
számmal jelennek meg, amazok csípős büdös nedvet fog-
lalnak magokban, igen viszketnek, és fölfakadozván a ' 
nedv kiszáradása által többé vagy kevesbé vastag va-
rakká képülnek. 

2.) Mint felélyel a' torok és száj üregben, mellyek 
nemcsak szürke fehéres és petyhüdt tekintetők által bé-
lyeglődnek, hanem egész külső képök által i s , de a' 
mellyre könnyebben rá ösmer a' szem, mintsem szók-
kal rajzolni lehetne. Az íny vitorlában és mandolákban 
fájdalom és feszülés tárnod szórekedéssel, és bizonyos hú -
zódásnak érzetével, melly az ínytül az orrüregnek hátsó 
részéig t e r j e d ; — az ínyvitorlán nagy kicserepedzések 
erednek, valamint a' nyelvcsapon, és mandolákon is , 
úgy ezen részeken olly valóságos fekélyek is szármoz-
nak, mellyek fehéres és piszkos foltokat ábrázolnak, és 
ezek leginkább a' garat hátsó részén látszatnak. Az a' 
higanybajnak igen bélyeglő jele, hogy ezen fekélyek ha j -
landók helyeiket változtatni. — Még a' valóságos bu ja - ' 
senyves fekélyek is higanyosokká válhatnak ezen szer-
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nek hosszú használtatása után. — A' baj mind inkább 
tovább haladván, a' lebegő íny általa elpusztúl, orrpusz-
tulás (ozoena) az orrcs ontok szuva, csontfájdalmak szár-
moznak, de melly utolsókban az éjjeli elnehezedések 
hibáznak; a' csontok fölpöifednek, szu esik beléjók. 

802. S. 

A' híganykórnak bélyege kisbedett öszvefüggés, és 
zsonghijányban állván, a' sülyhöz hasonlító senyvet te -
szen, az ellene ajánlott szerek ezek: a' higannyal való 
fölhagyás, a' betegnek meleg és szoros közéletbeli ma-
gatartása , a' szárcsa, a' szappangyökérfü, a' keserédes, 
a' bojtorján, a' gaják; — ásvanysav faszeritalokkal, az 
illatos savanyu festvény (tinctura aromat. acida) a' kén-
savanyú festvény (tinct. snlfurico acida) fenyütoboz — 
vagy szaladfőzetben (decoct. malti); — könnyeden erősítő 
és öszvehuzó szerek; a' kína, a' kaskaril, a' narancs — 
és téli magyal levelei főzet - vagy forrázatban; későb-
ben a' vas. A' higany kórnál rendszerint a' máj műkö-
déseiben is történnek zavarok, mellyek ellen az olvasztó 
vonatok, és az angol orvosoktul annyira javallott fecs-
kegódricz vonata (extract. chelidonii maioris) szilcósval 
(soda) vegyítve 'stb. olly jó szolgálatot tesznek. — A' fe-
kélyek helybeli gyógyítására sósavval készült ecsetnya-
la t , és biirókbül mézzel készített szájvíz; a' kötegeknél 
részint dárdanyos, részint gajákféle készítmények: szap-
panos dárdanvnedv (licpior saponis stibiati), am óriás ga-
jákfestvény (tinct. gvajaci ammoniata); a' csontfájdal-
maknál a' kína, mákony, és illatos fördők a' helyes 
szerek. — A' S t r u v e éhorvoslása, valamint a' kén — és 
vasfördőknek használása is mint nevezetes gyógymódok 
ajánltatnak- — Ila ezen senyvnek elhárítása után, még 
a' bujasenyv megvolna, tígy leginkább a' vörös higag, 
faszeritalokkal egyetemben mondatik főkép fogonatos-
nak lenni. — Bátor bélyeglő legyen is az a' higanykór-
nál , hogy a' higany használása alatt roszabbodik, és ám-
bár ezen betegség ezen. ásvány alkalmozatára úgy is elő-
jőjön, hogy bujasenyv nincsen mellette a' testben; p. o. 
a' higanygőz behatása által , 'stb. az azonban más rész-
rül mégis igaz, bogy ezen baj gyakorta csak a' czéli-
ránytalan, és elégtelen higanyos gyógyításnak, a' buja-
senyves betegség isméti csillapításának következése le-
gyen; a' honnan is az utmódos (methodisch) merész hi-
ganyos orvoslás mind a' higany kórnak mind a' buja-
senyvnek véget vet. — Tapasztalásom szerint a' Z i t t -
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m a n n főzetének alkalmozását minden mds gyógybánás-
nak eleibe teszem. 

L. W e d e m e y e r a.] em. h. — Említett értekezésemet a ' 
Z i t t m a n n főzetériil. 

S c h m a l z olly betegeket' berzegetvén (electrisiren), 
kiknél nem tudaték, mit kelljen a' bujasenyv, és mit a' hi-
gany kicsapongó és rendetlen használása következésének 
tekinteni, a' higany további alkalmozása nélkül is nyái-
özönt tapasztalt bekövetkezni, melly olly nagyra nőt t , 
hogy erős higanyláz és tizenötöd napra szapora izzado-
zás következék. — A' betegbe vagy a' fejére tett sisak 
által rohantatjuk a' berzéczes szellőt, —vagy pedig a' 
lánczot is kezébe adjuk, és a' berzerőnek ezen átrohaná-
sát csak egy negyed óráig folytatjuk. E' mellett a' be-
tegnek a' gyógyszeren kivül átalában naponként három-
szor vékony lenéi egyéb nem adatik, székérül gondos-
kodni kel l , és arról i s , hogy szobája meleg lévén, azt 
oda ne hagyja. 
v. FRORIEP 'S Notizen 1826. Octobr. 207. 1. 
HECKER'S l i t . Anna len . Mai 1827. 107. 1. 

VIII. 

A' c s o n t f e k é l y e k . 
DU WERNEY, Traité des maladies des os. Paris 1751. P. II. 
FERRAND , Diss. de carie ossium. Paris 1765. 
C. F. CLOSSICS, über die Krankheiten der Knochen. Tübingen 

1798. 40. ]. köv. ^ " 
A . SCARPA, de penitiori ossium structura. Lips 4 7 9 9 . 

HEMMER , Diss. de spina ventosa. Hafniae , 1695. 
F. L. AUGUSTIN , Diss. de spina ventosa. Halae 1 7 9 7 . ' 

Louis, in Mémoires de l'Academie de Chirurgie. Vol. V. lap. 410. 
DAVID , observations sur une maladie connue sous se nom de ne-

crose. Paris 1782. 
J- P. WEIDMANN, de necrosi ossium. Francof. 1793. 
J. RÜSSEL, praktical Essay on a certain Disease of the bones ter-

med necrosis. Edinb. 1794. 
RINGELMANN , de necrosi ossium. Rudolst. 1804. 
IJ. WISMANN, de rite cognoscendis et curandis nudatione, carie, 

et necrosi ossium. Observationes pathologico - medicae. Halae 
1820. 
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RICHTER , die Necrose pathologisch und therapeutisch gewürdigt; 
im Journal von GRAEFE und v. WALTHER. Bd. VII. Heft. 3. 
402. Iap. köv. 

A. 

A' c s o n t s z u . 

803. g. 

A4 csontszu, (szu caries) a' csontállománynak olly 
beteges elváltozásában áll, melly a ' lágy részek fekélyei-
hÖz közel jár. Ha a' beteg csont fedő lágy részeitől 
lepusztul, úgy a' csontot barnásnak , ollykor feke-
tésnek, főlületét érdesnek és egyenetlennek, engedékeny-
n e k , szuettnek, és tulajdon öszvefűggésében romlottnak 
találjuk. A' csontrétegek töredékenyek, rajtok az ezüstku-
tasz könnyen áthat , és belőlök szürkés, barnás, vagy 
feketés ev szivárog, melly is undoru, saját szagot ere-
get ; ollykor a' csontlemezek fölernyedeznek, a' fekélyes 
fölületből szivacsos vagy húsos kinövések sarjadznak, 
(taplós csontszu, caries íungosa)-

804. S. 
A' csontnak ezen változásai mindenkor előre járt 

gyuladásbul erednek, melly vagy csak a' csonthártyá-
ban és a' külső csontrétegben, vagy a' velő hártyában, és 
a' csont térimbelében tanyázik. A' csontfekély képlődé-
sét tehát mindenkor tompa , mélyen rejtező, ollykor 
igen súlyos, messzire terjedő fájdalmak, nem nagy és csak 
lassan növekedő daganat előzik meg, de a' szenvedő részL 
fedő bőr nincs megváltozva. Több vagy kevesebb időre 
majd a' beteg csont helyén , majd ettől nem igen távol 
az öszvetorlódó genyes nedv által daganat szármozik, 
mel ly , ha a' csont keves lágy részekkel van fedve, vele 
magával öszvefiiggeni látszik, és alapjánál kemény szél-
lel szegetik. Fölfakadván ezen daganat, belőle rosz kü-
lönbféle szinü ev áradoz, melly nem sokára megbüdül. 
Ha a' pusztulás nagyobb terjedésű, úgy korán asz-
láz köszönt be. Ha a' gyuladás a' csont belsejében ered, 
úgy ez által a' csont gyakorta csak részint, vagy egész 
körletében szivacsos gyurmává változik, és igen fólpöf-
fed , mellynél heves, főkép az ágy melegében öregbedő 
fájdalmak jelennek meg, a' körülfekvő lágy részek szinte 
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főlpöffedeznek, és végre sipolyos fekélyek szármoznak 
(széltövis, spina ventosa; központi csontszu, caries cen-
tralis , paedarthroce). — Ezen tüneményeken kivül a' 
kórhatárzat még sokat nyer a' kutasszal tett puhatolás 
által, melly a' csontot érdesnek, és különbözőleg meg-
változottnak mutatja lenni % továbbad a' lágymerő ré-
szeken lévő fekélyek nyílásainak különös idomja által is, 
ezek t. i. fonyadtan néznek k i , öszvehuzódva vannak, 
megkérgesednek, vagy körletökön taplós kinövésekkel 
vétetnek körül. A' csontszuvas fekélyek kipuhatolására 
használt ezüst kutaszok ugyan sokszor megfeketednek, 
de ez még sem bizonyos tünde, mert ez minden korcs-
vegyülésii 's romlott évnél tapasztaltatik. A' beteg rend-
szerint mélyen ülő fájdalmat érez. 

A' csontszu oka gyanánt mind azon ártalmak tekin-
tethetnek, mellyek a' csontokat fekélyedéssel végződő 
gyuladásba ejtik, és vagy külsők vagy belsők. Az elsők-
höz tartoznak: külső sérelmek, taszintás, ütleg, seb, 
a' csonthártya megszakadásai-csonttörések, állandó nyo-
más, genyedés közel a' csonthoz, ezeknek letakaritása, 
főkép ha a' lég is szabadon hathat reájok, vagy a' gyó-
gyítás rosszul intéztetik. A' belső okok leginkább ezek: 
a' görvélyek, bujasenyv, súly , csontsenyv, köszvény, 
csúz, a' szokott kiürüléseknek elnyomatása, az előjárt 
kütegek vagy sennyedékek más részekre történt átszö-
kése. A' külső okok által inkább a' csont külseje, a' bel-
sők által pedig inkább azoknak térimbele, belső gyurmá-
ja lepetikmeg. —A' szu leginkább a 'puha szivacsos cson-
tokban tárnod. 

Mi a' csontfekélyeknek a' genyedö csonttör it 
letakaritásátul való különbségét i l let i , e felől i . [_ 
hat juk, mit (688. 50 a ' fekélyeknek a' tályogoktul való kiilönb-
ségekrül átalánosan emlitettünk. 

D e l p e c h (Chirurgie clinique de Montpellier. Paris et 
Montpellier 1823. 454. 1.) azt hiszi, hogy azon beteges változá-
sok, mellyeket a' bujasenyv szül a' csontokban, a' szúnak nevét 
meg nem érdemlik f a' mennyiben ennél a' csontok nem annyiban 
alkotásuk elváltozásánál fogva szenvednek, mint inkább csontfené-
sek (nekiotisch) lesznek. Ámbár gyakorta úgyis van a' dolog, 
mint a' 765 — <5>-ban emlitök , átalában mégis ezen véleményt 
ínég sem pártolhatjuk. 

805. S. 
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806. S. 
A' jóslat a' beteg alkotmányátul, életidejétül, és 

egyeb környülményeitől, a' szuvat előhozó oktal , va-
lamint a' szulepte rész nemességétül is függ. Legro-
szabb a' jóslatt o t t , hol a' kózszenv nagy fokra fej lő-
dött , főkép ha az görvélyes, és ha a' csontszu az izii-
lésekhöz közel esik. Ha az aszláz a' beteg erejit k ime-
ríteni siet, úgy a' tag csonkításában van minden bizo-
dalmunk, sok esetben mégis, főkép ifiu, pelyhedésbe 
menő korban a' természet ön erejénél fogva eszközli a' 
gyógyítást, még pedig következő folyamat által: a' köz-
ben, hogy [a'fekélynyilások szivacsos széleinek öszvehuzó-
dása által a' lég a' beteg csonttul visszatartatik, ez vagy 
egészen elhal, és a' gennyel együtt vagy mint szemcsés 
po r , vagy lemezekben, vagy mindenestől együtt föl -
mállván, kitaszitatik (észrevehető fölrétegzés) vagy fölszi-
vás által háritatik el (észrevehetlen fölrétegzés) midőn 
ez történik, épen ekkor emelkednek ki az ép részbül 
a' sarjadzások, a' geny megjavul, lcevesbedík, a' külső 
fekélyek pedig lassanként elzáródnak. 

807. S. 

Mi a' csontszuval való gyógybánást i l let i , mindenek 
előtt annak oka ellen működünk, a' görvélyek, buja , 
és csontsenyv, köszvény 'stb. ellen a' czélirányos gyógy-
szereket adjuk, a' beteg életerejének állapotjára illen-
dőleg figyelünk, mit ugyan illendő szerek , főkcp pedig 
a' jó tápláló közélet, és tiszta légnek éldelése altal esz-
közlünk. 

808. S. 
A' fekélynek helybeli orvoslása bekötés közben 

a' legnagyobb tisztaságot kivánja, a' csontszuvas helyet 
a' légnek odaférésétül óvnunk , és a' geny kifolvtá-' 
nak tár utat készitnünk kell; melly czélra ha a' fekély 
helyezete a' lágy részekben az evnek illendő kifolyá-
sát ellenzené, a' fekély nyílásainak tágításai lenné-
nek szükségesek. Egyébként a' helybeli bánás a' fe-
kélyeknél átalában az előadottal egészen megegyez. A' 
fekély nyílása födessék be könnyeden tépettel, min-
den kitömés téphenger (Bourdonnet) betétele kerültessék 
e l ; s z i k - , vagy más jó illatú füvekből borongatások, 
szállékony irók, vagy léles nedvek bedörgölései tétesse-
nek a közeleső részekre, köz - és helybeli jó illatú lor-
dok alkalmoztassonak. Azt el kell várnunk, hogy ezen 
gyógybánás közben a' beteg csont ereje neki elevened-
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vén, a' csontromladék vagy észrevehetőleg, vagy a' nél-
kül hogy észrevehetnek , fölpattogjon ; melly utolsó 
esetben a' fölvált csontdarab elháritásárul gondoskodnunk 
kell. — Ezen gyógybánás czélszeresebb, mint a' langyos 
viznek az öszvehuzó vagy illatos füveknek mint, a' szik-
f ű , tölgy-, gesztenye-, vagy kínahéj, vagy diókopács kön-
nyed főzeteinek, a' föleresztett villósavnak, a' higany 
kettedzöldlet könnyed olvadékának, a' mészvíznek 'stb. 
be fecskendései; avagy az igen büdös evnek elválosztása 
gyapóra lévén némelly gyönge illatos szereknek porkép-
ben a' fekélybe való behintése. >— Csak ha az emlitett 
gyógybánás fogonatlan, a' fekély nem valamelly közön-
séges betegség-ok által ápoltatik, — és a' szuvas csont-
nak helyezete megengedi; lehet a' szuette darabnak ki-
irtása, és a' letakarított ép csontnak egyszerű orvoslása 
által a' gyógyítást tellyesiteni. 

Azon számos szerek , mellyek a' csontszu ellen ajánltattak, 
mint a' biizaszat, a' villósav , a' pirosító buze'r (Rubia tinctorum) 
(a' bösöveny magok-semina phellandrii aquatici) a' sósavas sulyag 
(te n a ponderosa salita) 'stb. a' tapasztalás által be nem bizonyod-
tak. Hanem a' csípős szerek alkalmozása, mint a' fűtejfestvényé, 
az aloe-é, mirháé, az éles égényes szereké 'stb. hogy általok a' 
beteg csontnak tökéletes elhalása eszközöltessék , melly czélra az 
izzó vas is alkalmoztatik , egészen megvetést érdemlenek , a' men-
nyiben t'ogonatjok nem csak a' beteg csontra határzódik , hanem 
az alant fekvő csontra is elterjedhet. Csak a' taplós szunál ta-
pasztaltain az izzó vasat többször hasznosnak. — R u s t (Hand-
buch der Chirurgie Bd. 11.398. 1.) hasonló résznyi bűzaszatbul, vil-
lósavbnl, és kálmus gyökbiil'álló labdacsokat ajánl , ezekből nap-
jaban 3-szor 6—10 szemet vévén , mellyek főkép a' görvélyes szö-
veménynél hasznosak. — F r ä c k e (Fünfter Bericht über d. Ver-
waltung des allg. Krankenhausen zu Hamburg 1832. 237. 1.) a' 
csont sebes kirétegzésének előhozására a' beteg csont letakarítását 
tartja a' leghathatósabb orvosságnak. 

Ha kutasszal fürkészvén tapasztaljuk, hogy a' beteg 
csont rész szerint vagy egészen fölmállott, úgy azt a' 
csipesszel, vagy magfogóval megfogván, kiránt juk, melly 
czélra nem ritkán a' fekélyt a' lágy részekben tágítani 
szükség. A' csont elhárítása után azon fölületet, mel-
lyen az üldögélt husszemölcsökkel találjuk többnyire 
benőve lenni, és ezennel különösen kell vigyáznunk, 
hogy ezen sarjadzás izgató szerek által ne hátráltassék. 

Olly esetben hol egy jó darab csont elhalt, és nem 
akar fölválni , annak elhárítását akként mozdíthatjuk 
elő, hogy azt minden kötözés alkalmával csipesszel meg-
fogván ide 's oda mozgatjuk, vagy ha ekkcnt nem disz-
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lenék, magával a' lékesszel, vagy vakaróvassal mozdít-
juk elő czélun'cat, ha t. i. egy ebként a' beteg résznek 
helyezete azt megengedi. 

B-

A' c s o n t f e n e . 

810. S. 

A' csontok csekély elevenségüknél fogva gyuladás, 
genyedés vagy a' csonthártya nevezetesebb szakadásának 
következésében könnyen elhalván, csontfene (necrosis) a' 
lágy részek íenéjéhöz hasonló fene tárnod bennök. A' sze-
rint hogy a' csontfene vagy gyuladás .és genyedés, vagy 
a' csont tápláló edényei öszvekötetésének megszaggatása 
által tárnod , másodrendbelire és eredetire osztathatik 
ezen baj. 

811. S. 

A' csontfene minden életidőben , minden életbeli 
környülmények közt, és mindenik nemnél szármozhatik, 
leginkább mégis a' gyermeki és a' meglettség időszaka-
szában, főkép a' konczok tömött részében , a' síp — a? 

czombkonczon, az állkapcson, a' vállpereczen, a' kar-
csonton, a' szárkapcson, az orsó és singcsonton szokott 
megtelepedni, ezeknek szivacsos végeit csak ritkán lepvén 
meg. A' csontfene a' csontoknak majd külső, majd belső 
lemezzén pusztit, vagy pedig az egész csontot lepi meg. 

A' csontfene okai gyanánt mind azon ártalmak vétet-
hetnek, mellyek a' csontnak csont- vagy velőhártya ál-
tal történő táplálását gátolják; és majd külsők, mint az 
erőszakok, csonthártyának szakadásai, a' csontnak lcta-
karitása, főkép ha a' léghatalmának több ideig tétetnek 
k i , vagy csípős izgató szerek férhetnek hozzájok, zúzó-
dások 'stb. vagy belsők, mellyekhoz minden az (805— 
SO előadott betvegyes nyavalyák számitathatnak, mel-
lyek által a' csont gyuladása és elhalása szármozhatik. 
A' külső okok inkább a' külső lemezt, a' belsők pedig 
inkább a' belsőt ejtik csontfenébe; de ollykor mind a' 
két rendbeliek öszvejőnek. 
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812. S. 
A' csontfenét megelőző gyuladás majd for ró , majd 

idült lefolyású, és majd inkább majd kevesbé heves tü-
neményekkel jár. Ha a' gyuladás a' csont belsejében ülem-
lik meg, úgy eleintén terhes, mélyen rejtekező, moz-
gás és nyomás közben nem öregbedő fájdalom tárnod, 
mellyet ollykor erős láz, és tikkasztó izzadságok nyom-
ban követnek; olly kemény daganat mutatkozik, melly 
lassadon terjedvén, fölötte a' bőr nem feszül, nem vörö-
sedik. — A' gyuladás nehezségéhoz képest több vagy ke-
vesebb időre különböző helyeken tályogok támodnak, mel-
lyek fólfakadván genyet öntenek, a' nélkül hogy a' da-
gauat kisebbednék. Ezen nyilások ollykor a' beteg csont-
nak megfelelnek, nem ritkán pedig, főkép ha a' csont 
lágy részek által gazdagon fodetik, sipolyos meneteket ké-
pelnek, mellyeknek külső nyílásai egy vonal szélesség-
nyi húsdudorral szegetnek körül , egy némellyek közii-
lök be is záródhatnak, de midőn aztán mások állnak elő. 

813. S. 
A' kórhatárzat akkor bizonyos, midőn a' fekély-

nyilásban látszó csontdarabok feketék , mellyek ha fe-
hérek és szárazok, lígy az előrejárt tünemények, és a' 
betegség tartásának kell a' dolgot elintézni, váljon a' baj 
a' csontnak csak lepusztulása, vagy valóságos elhalás le-
gyen? Mind ezen esetekben a' kutasszal, vagy a' nyí-
lásnak nagysága azt megengedvén, ujjal tett vizsgálás 
teszen bennünket bizonyosaikká, melly által az elhalt 
ollykor mozgékony csontdarabot érezhetjük^ Ha az 
előjárt tünemények csekélyek voltak> úgy hinni lehet , 
hogy a' csontfcne fölületes. Nagyobb bátorsággal gya-
níthatjuk pedig ezt, ha az előbbeni daganat a csontnak 
nem egész fölületére terjedett el, és a' ßjdalonrfolületes 
volt inkább. Az elhalt csontdarab nagyságát a' daganat 
terjedékébiil és a' sipolyos nyilások egymástul való elhá-
rítások után ítéljük meg. fia több elhalt csontdarabok 
vannak jelen, úgy azokat a' nyílásokon által különböző 
helyeken tett vizsgálás segedelmével érezhetni, különös, né-
kiöls megfelelő daganatot lehet megkülönböztetni, és a' 
csontdaraboknak megfelelő sipolynyilások sem gyógyul-
nak be , bár már egyes csontdarabok elháritattak i s ; 
mellyek azonban ollykor az elhalt csontdarabnak töké-
letes elhárítása után sem gyógyulnak meg, mivel igen 
mélyen hatnak, és a' genyet gyaporán áradoztatják. A' 
rosz, büdös, feketés geny nem bizonyos tündéje u' 

C11ELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 7 
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csontfenének, sött ellenben a' genyedés többnyire jó, és 
csak akkor fajúi e l , midőn a' köz egésségbeli állapot 
kezd ^hanyatlani. 

Ámbár a' csontszu és csontfene némelly tünemé-
nyeikben hasonlók, a' mennyiben mind kettő azon okon 
alapodhatik, a' csont a' lágy részek fólfakadása által 
lepusztúlhat, a' csontállománynak kisebb vagy nagyobb 
darabja megromlik, és genyelváladás van jelen; egy-
mástul mégis következő tünemények által különböznek: 
a' csontszu leginkább szármozik szivacsos képeletű cson-
tokban, a' csontfene ellenben a' Lömött alkotásuakban; 
— a' daganat a' fölületes csontszunál eleintén soha sem 
látszik úgy elterjedve, mint a' csontfenénél; — a' da-
ganat a' csontszunál többnyire nagy kiterjedésben fakad 
f ö l , gyakarta sipolyos menetek is szármoznak, mellyek 
kérgesekké lesznek; a' csontfenénél rendszerint sipolyos 
nyilások szármoznak hús- dudorral szegve; — a' csont-
szunál büdös ev szivárog, a' csontfenénél való geny, 
melly csak akkor válik rosszá, hogyha a' sete gyógybá-
nás által soká visszatartatik, vagy a' környék igen izgat-
tat ik, a' vagy ha csontszu is van egyszersmind jelen, 
'stb , — a' csontszunál a' csont érdes, egyenetlen, puha, 
föllazúlt < taplós , a' kutasz könnyen megjárhatja; a' 
csontfenénél ar csont egyenes, és kemény, ha érdes is, 
de még sem engedékeny és puha; — a' csontszunál a' 
természet keveset bir , kedvező esetben a' nyilások ki -
kérgesednek , és a' csont-állományban is hasonló válto-
zások hozatnak elő, avagy a' csontbul hússzemölcsök 
emelkednek fö l , mellyek a' lágy részekből eredőkkel 
öszvekapcsolkodnak ugyan, de csontállománnyá csalt r i t -
kán változnak. 

Lásd RICHTER az id. h. Bd. VIII. IHeft. 1. 128. 1. 

814. S. 

A' természet az elhalt csontdarabot, melly rend-
szerint korlátnak (sequester) neveztetik, az ép csonttul 
iparkodik elválasztani, mi a' folszivás folyamata által 
történik, mellynek segedelmével az elhalt csontnak az 
éppel való öszvekötetésbeli vonalánál állományvesztesség 
tárnod. A' meddig a' fölrétegzés (exfoliatio) folszivás és 
sarjadzás által történik, D z o n d i tapasztalásai szerint 
a' sipolyos nyílást szegő csekély húsdudor megváltozat-
lanul mondatik maradni, de azonnal elenyészik, a' hogy 
az megtörtént, é3 a' fölpattant darab kifelé kénytetik, 
a' mennyiben egyszersmind az eddigien fölölte kis kerek 
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nyílás rendetlenül nagyobbodik. — A' korlátnak (seque-
ster) ezen fölválása után annak kitolatása megeshetik, 
a' mi rendszerint minden akadály nélkül meg is történ-
hetik, azokat mégis kivévén, melly eket a' lágy részek 
okozhatnak, ha t. i- az elhalt csontdarab valamelly la-
pos vagy hosszú csontnak külső folületéhöz tartozik.— 
A' veszett csontdarab kipótolását a' természet különböző-
leg eszközli. Ha a' fene a' csont külső rétegére terjed, 
a' közben míg a' belső eleven marad, mi csak csekély 
ártalmaknál, erőmüves befolyások, tályogoknál 'stb. tör-
ténik , ha egyebbként a' csonthártya, és a' lágy részek 
sértetlenül maradtak, a' csontdarab a' csonthártyábul 
újólag támodt csonttul vétetik körül , és belől az eleven 
rétegekbiil támodt sarjadzások állal választatik meg. A' 
csontdarab érdes, a' fölszivás által ritkábbá tett föluletet 
mutat. — Ha a' csonthártya és a' lágy részek a' szen-
vedő csonthelyen elpusztitattak, és ez a' lágy részek-
től megfosztva, meztelenül látszik, vagy geny, vér 'stb. 
által attúl megválasztva tarlatik, úgy a' kipótolás a' kivüleg 
környelő lágy részek épségétül függ leginkább; a' tö-
mött csontgyurmábul kerekedő sarjadzás csak tökély té-
lén pótolékot adhat, úgy hogy a' vesztességnek helyén 
völgy elet, vagy ürösség marad hátra. Az elhalt csont-
darab itten sima folületét és egész vastagságát megtartja. 
— A' csont fölületének minden erős gyulasztó izgatásá-
nál egyetérzőleg egyszersmind a' velő csatornában is sü-
keres munkásság (plastische Thätigkeit) hozatik elő, és 
ú j csont teremtődik, melly a' legnagyobb izgatásnak he-
lyén a' velőürt kitölti. A' belső csontfenénél, ha a1 

velőcsatornát fedező csontréteg elhal, a' pótállomány (Er-
satz-substanz) a' csonthártya által alkottatik, és az a' 
héjas állománynak épen maradt külső lemezeivel egy 
egésszé forrad, a' nélkül hogy ez maga földagadna^meg-^ 
lágyul és ekként segíti a' vésztességet kipótolni. — Ha 
a' csont egész vastagsága szerint elhal, lígy az ú j csont 
a' csonthártyábul az öreg csont körül termődik, és ez 
az edények elevenebb hatalma, és viszonyos működése 
által a' csonthártyával egyetemben fölszivás által meg-
ritkitatik, és ekként hasonló arányban kevesbedik kö-
rös körül , a' mint az új csontnak képelődése a' csont-
hártyábul előhalad. — Ha valamelly koncznak egy da-
rabja a' hozzá tartozó csonthártyával együtt megromlik, 
és elpusztul, ugy a' pótolék nem annyira az egymásnak 
szemközben lévő csontv.égekből, mint inkább a' lágy ré-
szekből történik. A' sarjadzás, melly a' köz hézagot 
kitölti, lassankint porczféle gyurmává sürűdik, mellyben 
később a' csontosodas történik. — Azon tokban, melly 
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a' korlátot (sequester) környeli , nyilasok vannak, (bu-
dárok, cloacae) mellyeknek támodása még eddig nem 
eléggé világos; ezek különbféle képüek , nagyságúak, és 
számúk, és a' lágy részek sipolyos meneteivel közös-
ködnek. 

A' csontok visszatermődésérül , főkép a' következő munkák 
megtekintendők. 
M. TRÓJA, Versuche über den Anwachs neuer, durch Krankhei-

ten zerstörter Knochen. Aus d. Lateinischen von KÜHN. Leipzig 
1790. 8. 

BLUMENBAGH in RICHTER's chirurgischer Bibliothek. T h . IV. 107. 1. 

KÖHLER , Experimenta circa regenerationem ossium. Goettingae 
i 1786. 

WEIDMANN, az i d . h . 1. 3 1 . 

BOYER, Abhandl. von den chirurgischen Krankheiten. Th. III . 

MEDING , Diss. de regeneratioue ossium per experimenta illustrata. 
Cum tab. aen. Lipsiae 1823 —Kivonatban a' Zeitschrift für 
Natur - und Heilkunde-ban Dresd. 1824. Bd. III. Heft 3. 305. 1. 

KORTÜM , Diss. proponens experimenta et observationes circa 
regenerationem ossium. Cum tab. aen. Berol. 1824. 

RICHTER a z i d . h . 

SCARPA de Anatome et Pathologia ossium. Ticini 1827. — S c a r-
p a szerint a' csontok visszatermödése nem a' csonthártya, ha-
nem egyedül az ép állapotban öszvetömült igen sürü, kórálla-
potban fóllágyult 's kiterjedt csonthéjnak képelete által eszkö-
zöltetik ; melly vélemény M e d i n g üb. die Wiedererzeugung 
des Knochengewebes Rust Magazin. Bd. XXXIII. 80. lap) alapo-
san megczáfoltatott. 

815. S. 
A' csontfene ugyan mindenkor terhes nyavalya, 

mellynek tartása határozhatatlan, a'' jóslat azonban k ü -
lönböző mégis a' fene okaira, és helyére nézve. A' gvó-
gyulást egyedül a' természet erejétül, vagy az azonltorí 
müvészség segedelmétül akkor várhatjuk: ha a' csontfe-
ne folületes, nem messzire terjed, nem nevezetes m ű -
ködésű csontban ülemlik meg, nemes részekhöz közel 
nem esik, külső okok által hozatott elő, és a' beteg köz 
egésségbeli állapotja jó. Ellenkező esetben a' gyógyítás 
tei'hes, és a' jóslat kétes; ha a' csontfene messzire ter-
jed, azon csont, vagy más csontoknak egy ebb bántal-
maival jár , a' betegcsont nevezetes, a' csontfene belső, 
és több helyeken mutatkozik; továbbad, ha belső oko-
kon , főkép olly korcsvegyűlésen alapodó betegségek ál-
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tal okoztatik, mellyek ellen biztos gyógyszereink nin-
csenek, ha már a beteg igen öreg, igen elgyöngült. A' 
csontfene ritkán hat ugyan a' foglalvanyokba, de ekkor 
mindig csonkítást kiván. — Azon tünemények, mellye-
ket a' korlát (sequester) átalában okoz, különböznek : 
azon hússzemólcsök, mellyek a' tok belső föliiletébül 
erednek, bezárják a' korlátot , melly fölszivás által las-
sanként egészen elenyészik, vagy ugyanaz ön üregének 
falaira idegen testként működik, és ebben, valamint a' 
közel fekvő lágy részekben is gyapora genyváladást okoz, 
melly kimeríti a' beteget 5 avagy pedig olly üregben 
helyződik a' korlát , melly igen tágos lévén, falai mint -
egy megkérgesedtek, elekor csak nem semmi izgatást, 
hanem bizonyos vékony, genyfajta nedv csekély kiizza-
dását okozza. 

816. 
A' csontfene orvoslásánál a korlát (sequester) el-

választásával foglalatoskodó természetet szükség elősegit-
nünk, 's aztán azt félre mozdítanunk. Ha eleintén nagy 
fájdalmak, gyuladás, és láz vannak jelen, úgy a' be-
teghöz mérve köz vagy helybeli vérbocsátások, lágyitó 
borongatások 'stb. által iparkodunk ezen bajokat eny-
híteni. Ha bujasenyv, köszvény, vagy más korcsve-
gyülési betegségek állónak a' csontfenével öszvekötetés-
ben, úgy ezek ellen adjuk a' czélszeres orvosságokat. Hol 
a' beteg köz hogyléte jó , a' csontfene külső okbul szár-
mozott, a' korlátnak megválása hamar megesik, csak 
egyebként a' természet valamelly czéliránytalan gyógy-
bánás által ne hátráltassék. A' beteg gyönge lévép, ere-
jit jó tápláló közélettel, és epősitö szerekkel ápoljuk,— 
A' helybeli gyógybánásnak épen szelídnek kell lenni , 
mint a' csontszunál, nedves meleg, könnyeden illatos^bo-
rongatások tétetnek, a' sipoly nyilások pedig enyhe irral 
fent tépettel fedeztetnekt 

Minden azon czélra te t t izgató gyógybánás , hogy a{ korlát 
fölmállása elömozditassék, u. m. a' sipolyos nyilások tágítása , 
csipös, éles szereknek, az izzó yasnak alkalmozása, az elhalt csont-
darabnak megfúrása ártalmosak, a ' mennyiben az élő részekre 
ható működéseik által a' pusztulást öregbítik, a' holt csontokra 
pedig semnu fogonataik nem lehej:. 

Lásd. P. WEIDMANN , über den Missbrauch des glühenden Eisens, 
um brandige Knoclienstiicke abzusondern. Aus dem Lateinischen. 
Mit 8 Kupfern uu L mit Zusätzen von J, u. K. WENZEL. Frank. 
1801. 4. 
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817. 5. 
Ha a' korlát fölvált, mit ^vizsgálás közben moz-

gékonyságábul tudunk ki , úgy az nem ritkán maga a' 
természet által kiigazitatik, vagy pedig lassanként föl" 
szivás által végre elfogy. Mi, ha a' korlát különös 
helyezete , a' környékező lágy részek, vagy az azt záró 
csontok miatt meg nem eshetnék, úgy az miivészség 
által háritassék el. Erre nézve egyedül a' lágy részek 
illendő nagyságú bemetszése, 's ha a' korlát csontok-
ban van zárva, ennek hosszas metszés által tett letaka-
ritása után, a' benne lévő nyilások kusztorával eszköz-
Jött tágítása, ha még a' csont lágy; a' csontnak lékesz-
szel tett megfúrása, vagy egy darabjának vésővel és ka-̂  
lapáccsal, vagy a' H e y fürészével véghöz viendő lévé-
tele kívántatik. Ekkor a' korlátot fogóval vagy ujaink-
kal kapjuk meg , és azt könnyeden húzzuk k i , midőn 
főkép arra kell vigyáznunk, hogy semmi se maradjon 
belőle vissza, és a' csontoknak bélső fala meg ne sértés^ 
sék. Ha a' korlát olly nagy, hogy kivételére igen nagy 
lik kívántatnék, úgy jobb leszen azt először földara-
bolni , hogy ekként a' kisebb darabok kisebb likon is 
kiszedethessenek. A' korlátnak kivétele után a' seb té-
pette! gyöngéden tömetik k i , mind az elháritatik, mi 
a' hússzemölcsök kifejlődését hátráltathatná, és a' geny 
illendő kifolytárul gondoskodunk. 

818. g. 
Ha a' csontfene már soká ta r to t t , ha a' sipolynyi-

lásokbúl a' kifolyás csekély, ha a' korlát nem érezte-
t ik, ha már egyes csontdarabok fölpattantak; akkor a' 
kórhatárzat kétes, váljon korlát van-e még, vagy már 
fölszivattatott az, Ezen esetben a' csontnak le takarítás 
sa , vagy megfúrása semmit sem használna, és tanácsos 
is, hogy kórhatárzatunkban megbizonyodhassunk, egy--
szer ii gyógy bánás mellett a' baj i egy darabig szemmel 
tartani. 

819. S, 
.A' csonkítás a' csontfenénél csak akkor jelenteti 

he t ik ; ha azon üreg, mellyben a' korlát nyugszik, a' 
közelfekvő izülésekkel közösködik ; ha több korlátok van-
nak jelen, mellyeknek mindenike különös üreggel b í r ; 
ha a' korlát olly mélyen fekszik, hogy elháritatása le-
hetetlen, és ha a' beteg ereji annyira elcsüggedtek, 
hogy a' korlát lem állását elvárni, vagy félre mozditá-
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sát eszközleni nem lehet, a' nélkül hogy a' beteget a' 
kisorvadás netalántáni veszedelmének ki ne tennők. 

A. 

A' kaponyacsontok' szuva. 

820. S-

A' csontszu a' kaponyának minden részein megtele-
pedhetik ugyan, de mégis leginkább a' csecsnyujtványon, 
és a' nyakszirt-csonton vétetik észre; és a' kaponyacson-
toknak vagy külső vagy belső podlatján fejlődik ki. Az 
első esetben vagy külső sérelmek, a'csont' letakaritása'stb. 
után, vagy mint genyedésbe menő csonttobolynak (ex-
ostosis) vagy holttetemnek) (tophus) követközése szármo-
zik. Ékkor a' csontszura vizsgálás közben azonnal rá 
lehet ösmerni. A' második esetben a" keménykér és ka-
ponya közt készült genytorladék által korán terhes t ü -
nemények hozatnak elő. — A' beteg szüntelen fájdalom-
ról panaszkodik, melly mindég azon részen marad, de 
mellyet mégis kívülről érszre venni nem lehet; szédel-
gések , ráng ások, mély álom , egyszóval mind azon tü -
nemények megjőnek, mellyek az agynyomásnál tapasz-
taltatnak. Végre kivül , azon helyen, hol a' beteg a' 
fájdalomról panaszkodék, egy kévéssé fájdalmas, és mind-
járt eleintén hullámzó daganat szármozik. Ha ez magá-
iul fölfakad, vagy fölböketik, ugy a' kaponyában nyi-
lás találtatik, mellynek széle vékony és rendetlen, mivel 
a' belső padolatnak pusztulása tovább harapódzik, mint 
a' külsőé, a' mellyből az agynak mozgásai alatt a' geny-
nek nagyobb mennyisége üritetik k i , mintsem a' fe-
kélyedés külső terjedetétül lehetett volna várni. A' ke-
ménykér korcsszinü hűsszemölcsökkel van benőve, ollv-
kor le van horpadva, és a' kaponyátul nagyobb vagy 
kisebb terjedésre megválva, gyakorta maga is kifekélyed-
ve. Ha a' csontszu a' csecsnyujtványba veszi magát, lígy 
csak nem mindenkor a' hallás zavarlatik meg, ezen nyujt-
vány sejteinek közösködése miatt a' dobüreggel a' geny 
ebbe ömölhetik, és a' dobhártyának genyedését, rom-
lását okozhatja. 
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821. s. 
A' mi a' kaponya-csontok szilvának okát illeti, csak 

az erről átalában mondottakot (805. 50 említhetjük, 
leginkább mégis a' bujasenyv következése szokott lenni, 
Ezen okok különbségéhöz simul a' jóslat is, de függ a' 
csontszu terjedetétül is. Ha ezen baj a' belső csontpado? 
laton telepedik meg, vagy ha a' szu kívülről évődik 
befelé a' kaponyába, úgy az agynyomástul, hártyáinak 
kifekélyedésétül lehet tartani, melly gyakorta az agyra 
is elterjed. 

m . %. 
Ezen csontszunak orvoslása a' köz rendszabásokhoz 

tartja magát; csak ha a' koponyának mindkét csontpa-
dolatai elpusztitattak, főkép ha a' szu a' belsőn fejlő-? 
dött k i , szükség gyakorta a' lékelés, hogy az által min-
den a' I^oponya ídatt történendő genygyülem elkerültesr-
sék, vagy hogy a' csontnak magának egész beteges ré-
sze félre mozditassék, A' csecsnyujtványban lévő szu-r 
nál a' genjnek illendő kifolytárul kell gondoskodnunk, 
hogy az a' dobüregben öszve ne gyűljön, fylaga a' ke-? 
mény kér lévén kifekélyedve, vagy rosz hússzömölcsök-
kel lévén benőve, úgy qzt enyhe izgató szerekkel, kínar-
főzettel, és mészvizzel, érlelő irral 'stb. szükség kötözni; 
az élőtehetséget pedig benne jó illatú borongatásokkal 
magosztaloi. 

A' f o g s z u. 
P. FAUCHARD, Chirurgien dentiste. Paris 1786. 2. Vol. 8. 

T, BERDMORE, von den Krankheiten der Zähne u. des Zahnfleisches, 
Aus dem Englischen. Altenburg 1771. 8. 

J , J . PLENK, Lehre von den Krankheiten der Zähne. Wien 1 7 7 9 . 8 . 

J. HUNTERS Geschichte der Zähne und Beschreibung ihrer Krank-
heiten. Aus dem Engl. Leipzig 1780. 8. 

J . J . BÜCKING , vollständige Anweisung zum Zahnausziehen. Sten-
dal 1782, Mit Kupfern. 8f 

JOÜRDAIN , Abhandlung über die Krankheiten des Mundes. Aus dem 
Französischen. Nürnberg 1784. 

L. LA FORGÜE , die Zahnarztneikunst in ihrem ganzen Umfange 
mit Anmerkungen, uud Zusätzen von ANGERMANN. Leipzig 1805. 8. 
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J, J. SERRE, Darstellung aller Operationen der Zahnarzneikunst. 
Mit 32. Kupfern. Berlin 1804. 8. 

/ . F. GALLETE , Blicke in da? Gebiet der Zahnarzneikunde, Mainas 
4810. 8/ 

T- anatora. physiolog, und chirurgische Betrachtungen 
über die Zähne. Mainz 1813. 

C. J. MAÜRY, Manuel du dentiste pour l'^pplication des dents 
incorruptibjes, suivi de la description de quelques instrumenta 
perfectionés. Avec 4. Planches. Paris. 1814, 

Ugyanez német fordításban Dr. Ii, W. Sass. Lübeck. 1825, 8. 

J . F o x , the natural history and diseases on the human tecth. In 
2. parts. with, C. P. 2. Edit. London. 1814. 4. 

K. L RINGELMANN , der Organismus der Zähne, deren Krankheiten 
und Ersetzungen, Nürnberg. 1323. 8.. 

V. CARABELU , Systematisches Handbuch der Z?hnheilki)nde . \Vicg 
>831. 8, 

823. S, 
A' fogak a? csontrendszerhöz tartoznak, azért is bennök 

a' csontokhoz hasonló beteges tüneményeket tapasztalunk. 
A' szu mindenik fogat meglepheti ugyan, az őrlőket 
azonban mégis inkább mint a' metszfogalcat. A' baj több-r 
nyire a' fogkoszorúkon kezdődik, nem ritkán mégis ß' 
fog gyökerein, 

824. I 

A' fogkoszorúkon a' szu vagy kívülről befelé, vagy bes-
lölrül kifejé fejlődik ki. Az elsö esetben egy vagy több he-
lyeken, vagy a' fog ojdalreszein, vagy a' Koszorú fölső lap-
ján tapasztalhatni, hogy a' fogzománcz természetes fehér 
szinét és természetes fényét elveszti, rések ésvájulások ta-
pasztaltatnak, mellyek barna, vagy feketés színűek, és ljas-
sanként nagyobbodnak. Az ekként meglepett fog rosz szagú, 
és ha a' romlás annak egész belső állományáig hatott, úgy 
az ideg a ' lég és táplálmányokkal érületbe jővén, külön-
böző nagyságú és tartású fájdalmak, gyakorta a' foghus-
nak gyiiladása 'stb. erednek. As második esetben ele-
intén a' fogkoszorún a' megváltozásnak semmi nyoma nem 
tapasztaltatik, hanem mindjárt fájdalom lepi meg a' fo-
gat, melly többé kevesbé heves és különböző tartású, 
de mindenkor csak korán megtér, a' mennyiben gyakor-
ta hideg lég, italok 'stb. által hirtelen felgerjesztetik. 
Végre, a' fogat vizsgálván, barnás, vagy feketés pontot 
veszünk észre, melly a' fogmáz alatt többé vagy keves-r 
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bé mélyen rejtezik, lassankint nagyobbodik, homályo-
sabb lesz, a' zománczon átront, midőn a' fog belső ál-
lománya már romolva lévén, a' zománcz csak egy vé-
kony héjból á l l , melly természetesen könnyen öszve-
törhetik. 

Ha a 'koszorú a' szu által megromlott, úgy az a' 
fog' gyökere felé is tovább hat, és ez is elpusztul lassanként, 
midőn egyszersmind a' foghús és a' medernyutvány is szen-
ved , a' beteg fogat környelő foghús fölpöífed, meggyu-
lad (foghuslob, parulis) és nem ritkán tályog képlődik. 
Gyakorta a' fogsejteket fedező hártya is lobot vet, a'foghús 
és foggyökér közt ollykor geny szivárog, gyakorta nagy 
fájdalmak szármoznak, mellyek az egész arcznak felére 
elterjednek, és annak daganatával járnak. 

825. 
A' foggyökereknek szuva gyakorta jó idővel előre 

kétes tünemények által jelenkedik. Fogfájdalmak szár-
moznak, mellyek mégis csak ritkán tartónak soká, a' 
beteg fog helyénél a' foghúsnak gyuladása, daganata tárnod, 
a' fog gyakorta szemlátomást emelködik, a' meglepett 
foggyökérnek át ellenében a' száj üregén kivül az arczon 
a' foghusban tályogok (fogsipolyok) erednek. A' koszo-
rú ezen környülmények közt gyakorta még egészen ép, 
és csak az említett tüneményeknek illendő fölfogásán és 
azon környülményen alapodhatik meg a' kórhatái za t , 
hogy a' fog érczkutasszal erintetvén, sajog. 

826. S. 

Az eddig emlitett tüneményeken kivül, mellyeket 
a' szuvas fogak okozhatnak, gyakorta a' medernyujtvány-
nak csontszuva, a' beteg foga ' fölső állcsontban ülvén, 
az áll' barlangjának beteges változásai , valamint 
a' foghúson daganatok és kinövések (epulis) szármózhat-
nak, mellyek különböző minémüségüek, majd puha és 
szivacsosak, majd merő és kemények, majd kévéssé vagy 
épen nem, majd a'legnagyobb fokban fájdalmosak; majd 
széles , majd kocsányos alapúk, különböző nagyságúak, 
mindenkor vörös színűk, és az alsó állon többször elő-
fordulnak mint a' fölsőn. 

827. S. 
A' fogszuvaknak okai majd külsők] majd belsők. Az 

elsö rendbeliekhöz tartoznak: az éles, savanyú állomá-
nyokkal való visszaélés, a' szájnak elmulasztott kitiszto-
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gatása, hideg és meleg eledeleknek hirtelen váltogatott 
éldelése, a' dohányzás, és a' fogak erőmüves sérelmei, 
mi által azoknak zománcza megromlik, és belső állomá-
nyuk a' lég befolytának tétetik ki. — Többnyire mégis 
a' fogszunak okai belsők, főkép pedig azoké, melly a' 
fog belsejében fejlődik ki. Ezen vélemény főkép azon 
alapodik, hogy a' fogaknak romlása gyakorta ugyan azon 
család minden tagjainál mutatkozik, hogy a' játfogak 
mind a' két oldalról egyszerre lepetnek meg, és a' fog-
szu a' közönséges csontbetegségekkel ószveesik; u. m. a 
csontsenyvvel, sül lyel , higanysenyvvel, rosz alkotmán-
nyal , gyönge mel le l , 'stb. — A' szu szomszéd fogakra 
való terjedésének okát a' táplálmányok romlandó részei-
nek fogakközti felakadásában , vagy valamelly közokban 
találjuk inkább, mint az először meglepett fogtui szár-
mazó baj tovább terjedésében, 

828. i 
Mi a' szuvas fogak orvoslását i l let i , a ' szu tovább 

harapódzása ellen semmi egyebet nem tehe tünk , mint ha 
okait e lhárí t juk, és a' beteg alkotmányán javitunk, mi 
ngyan több esetben lehetetlen, mivel semmi bizonyos 
okot föl nem fódözhelünk. 

m - {. 
A' fognak szuvas tovább harapódzása ellen sokféle 

szerek ajánltat tak, mellyek vagy a' szuvas helyt ron t -
ják el , vagy azt a' lég és táplálmányok befolyta ellen 
védik. I l lyek: a' léles, illatos festvények , az égényes 
olajok (olea aetherea) maga az izzó vas \ a' folületes szu-
nál, reszelés vagy vakarás által háritjuk el a' szuvas részt, 
hogy ekként ártalmas behatása a' szomszéd fogakra fél-
be szakasz tassék. A' mi az első rendbeli szereket i l leti , 
ezek ugyan a' fogidegekre eső izgatásaik által azoknak 
érzékenységét kisebbíthetik, és'ekként a' fájdalmakot meg-
szüntethetik, a' fogak rosz szagát is elvehetik, hanem a' 
szúnak tovább terjedése egy hajszálnyira sem gátoltatik, 
— A' szuvas fogak reszelése csak pillanati segedelmet 
nyú j t , a5 szu ismét megjelenik, és gyorsabb előlépéseket 
tesz, A' szuvas fognak finom ólommal, ónnal 'stb. k i -
töltése (ólmozás, plumbiren) miután az érzékenység csí-
pős szerek által megtompítatott , a' leget és táplálmá-
nyokat szuvas helytől visszatartja , de a' szu maga 
ekként föl nem tartat ik; a' fog ürege mindég nagyobbo-
dik , és az érez végre kiesili. 
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830. S. 

A' fogszuban szenvedőknek legczélirányosabb fogaik 
illendő ápolását ajánlani, mi abban ál l , hogy szájokat 
többször főkép evés után nem hidegvízzel öblítsék k i , 
és tollból készített fogpiszkálóval mindent, mi csak a' 
fogak közé vagy beléjök esett, félremozditsonak. A' fog 
tisztításra, minek minden reggel meg kell történni, leg-
alkalmosabb a' hársfa-szénből és kinaporbul álló vegyi-
t ék , melly nem durva kefével dörgöltessék be. A' száj 
egyebbként zsályavizzel, egy kevés káté vagy mirha-
festvénnyel gyakrabban öblintessék k i , részint hogy sza-̂  
ga vesszeu, részint Jiogy a' foghús erősödjék, 

831. S, 

A' fog fájni kezdvén , a ' gyógyítást a' fájdalmat 
szülő okhoz szabjuk. A' fájdalom nem ritkán csúzos 
természetű, midőn is nem csak a' bántott fogra terjed ki 
a' fájdalom, hanem többé kevesbé az egyebb azon sor-
beli fogakra és az ábrázat felére is. Itt a' betegnek 
melegben létele, és az ábrázat szenvedő oldalának fia— 
néllal való fedezése, a' fül mögé tett hólvagtapasz, és ha 
lobféle izgatás volna jelen, a' szenvedő részre tett nadá-
lyok tesznek jó szolgálatot. A' fogfájdalom nem ritkán 
a' fogak közé "s üregébe szorúlt ételdarabcsáktul szármo-
zik ; a' honnan fogat mindég meg kell népni, és az ef-
féle tisztát^lanságokat félre mozdítani; de ha a' fájdalom 
erre is folyton tart , akkor ezt olly szerekkel iparkodunk 
csillapítani, mellyek a' fölindult érzékenységet verik l e , 
millyek a' szájnak njákony r fpstvénnyel kevert langyos 
vizzel tett öblögetése, ugyan azon festvénybe mártott 
pamutnak alkalmozása, vagy mákony-labdacsnak a' fog 
üregébe tétele 'stb.: vagy pedig az érzékenységet kiirt-
ják , mint a' pamutrq szedett csípős szerek, ég égényes 
olajoknak betétele a' fogba, a' hová csakugyan a' koz-
más szerek is tártoznal^, mellyek a'fogfájdalom ellen szin-
te ajánltattak. 

832. S-

Ha a' fájdalmak semmikép nem akarnak tágulni, 
vagy ha a' beteg fogak, az állak, ajkak, vagy álliiregek 
'stb. szenveire nyújtónak alkalmat, úgy huzassonak k i ; 
mi még akkor is kívántatik, ha a' csecsem-fogak a' má-
sodik rendbeli fogak kifejlődését hátráltatják. 
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833. S. 

A' gyógybánás a' fogak kihúzásánál különbözik, a' 
szerint a' mint ezen czélra a' fogót, a' kulcsot, a' pe~ 
Ukánt, a' kecskelábat, Vagy a' kuposzlopképű emelcsÖt 
használjuk. Az egyik vagy másiknak előkelősége a' k i -
húzandó fognak tulajdónátul, és a' mütevő azon egymis 
ügyességétül függ, melly szerint ő ezzel vagy amazzal az 
eszközzel jobban tud bánni. Átalában a' fogóval eszköz-
lött foghúzás a' legkevesbé sértő; fájdalom! hogy csak 
a' mellső és mozgékony őrlő fogaknál álkalmoztathatik. 
A' kulcs az őrlő fogak kivonására legalkalmasabb, mi-
vel általa nagy erő gyakoroltathatik, a' nélkül hogy a' 
többi fogakot sértené, mert nekie a' szomszéd fogon 
semmi támaszpontra sincsen szüksége, a' foghús általa 
mégis nemri tkán öszvezúzatik, és a' fog nem ritkán el-
törik. A' pelikán ugyan bizonyos fogonatú minden örlő 
fogaknál, és ezek' minden hátra maradó foggyökeinél al-
kalmoztathatik, a' foghús általa nem szenved, a' fog nem 
könnyen tör ik ; de a' szomszéd fogaknak kell vén gyám-
pontul szolgálni, ezek a' belebb süllyedés veszedelmé-
nek vannak kitéve; és csak kifelé lehet vele a' fogat 
kihúzni. A' kecskelábat, és a' kúposzlopképü emelcsöt 
csak a' fogtövek kiirtására használjuk. 

831. S. 
A' mellső fogak kiirtásánál az állkapocsbul vagyis 

alsó áll - csontbul a' műtevő a' karszéken ülő beteg elei-
be állván, baljának mutatójával az ajkat lefelé nyomja, 
hüvelykét a' legközelebb fogra alkalmozza, az egyebb 
ujai az állkapocs aláesvén; ezennel a' görbe fogóval a' 
fognak nyakát olly mélyen fogja meg, a' hogy csak l e -
het , 's vele néhány kis mozgásokat tévén be és kifelé, 
fogójának egyenesen fölfelé adván erőt, a' fogat kirántja. 
A' mellső fogaknak a' fölső állcsontbul való kihúzásánál 
a' mütevő fogász az alacsony széken ülő beteg hátához 
áll, baljának hüvelykével félre mozdítván az ajkot, a 'fogat 
egyenes fogóval kapja meg, 's ezt szelíden ki - 's befe-
lé mozgatván, egy rántással egyenesen aláfelé húzza ki a' 
fogat. 

835. S. 
Az őrlő fogakot vagy a'kulccsal, vagy a' pelikánnal 

húzzuk ki. Az első esetben a' mütevő a kulcsnak tollát 
(Bart) finom vászonnal takargatja be , miután t. i. ő erre 
a' fog dtraérüjének megfelelő horgot ráalkalmozta volna, 
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közönséges széken ülő betege eleibe állván, a' kulcsot 
markolatánál fogva jobb kezibe veszi, ha a' fog a' bal 
állban van, az ellenkező esetben pedig bal kezébe fog-
j a , ennek mutatóját a' kulcs markolatján nyújtván vé-
gig, a' horognak begyét ezt vezérlő szabad keze muta-
tójának segedelmével a' fog belső oldalára olly mélyen 
veti, mint csak lehet , az eszközt a' mondott ujjal aztán 
is odatartván, hogy el ne csusszanjon. Erre a' markola-
tot félkörben fordít ja, még pedig az alsó úllbeli fognál 
le — , a' folsőbelinél pedjg fölfelé, melly tettre a' fog 
vagy tisztán kirántatik, vagy pedig még a' foghússal ma-
rad öszvekötetésben, midőn azt ujainkkal vagy a' fogó-
val választjuk meg. Ha a' fogat belső oldalának r o m -
lása miatt befelé akarjuk kihúzni , úg}r a' horognak 
hegyét kifelé alkalmozzuk föl , és a' fordítást a' kulcs 
markolatával befelé tesszük. 

A' pelikánt akarván használni, a' műtevő, miu-
tán a' fog vastagságához képest a' horgot kiválasztotta 
volna, ezt a' beteg fogtúli gyámpont távulsága szerint 
elintézte, és az eszköz koszorúját lágy vászonnal bete-
kergette volna, az alacsony széken ülő beteg háta mögé 
húzódik, és a' pelikánt a' jobb oldali fognál jobb, a' 
bal oldalinál pedig bal kezébe veszi, a' horognak hegyét 
mint csak lehet, olly mélyen vetvén a' fog belső lapjá-
ra , a' koszorút a' két szomszéd, a' beteg fogtul előre 
eső fogra támasztja , szabad kezének hüvelykét pedig 
ezeknek belső oldalához alkalmozza, a' közben míg ő 
ezen kezének egy ebb ujaival az állkapcsot kivül és alol-
rul fogja meg. A' pelikán markolata ezek után hátulról 
előre és oldalvást mozgattatik, midőn a' pelikán koszo-
rúja nyomásának a' gyámponttul szolgáló fogak ellenébe 
kell hatni, és a' fogat kissé emelinteni. 

Ha a' pelikán fölpolczolására szolgáló mellék fogak 
hibáznak, úgy egy darab párát lehet a' gyámpontul 
szolgáló fogak helyére tenni. 

836. S. 
A' kecskeláb alkalmozatánál, melly csak a' nem 

merően álló fogaknál tanácsoltatik , a' műtevő a' karos-
széken ülő beteg eleibe áll, ha a'kihúzandó fog alsó; ha 
pedig ez felső, úgy az alacsonyan ülő beteg háta mögé 
veszi magát; körmeit (Klaue) ezen eszköznek a' fog gyó-
keréhöz alkalmozza, bal kezének mutatóját pedig ugyan-
azon fog belső lapjára teszi, ekkor az alsó fogaknál 
be , — és kifelé, a' fölsőknél pedig ellenkezőleg rántja 
a' fogat. 
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837. S. 

A' fogak tönkéi, és gyökei az emlitett gyógybáná-
sok valamellyike által vétethetnek ki. Ha ingók, a' fogó, 
vagy kecskeláb által huzatnak k i , a' merőn állók pedig 
kulccsal, vagy ha még a' szomszéd fogak megvannak, 
pelikán által. Csak ha ki nem irtathatik a' tönk , lehet 
az emelcsőt használni. A'beteg fejét valahová támasztjuk, 
az emelcső hegyét a' fogsejtek széle és a' gyökerek közé 
jó mélyen tolván be, az eszközzel azon oldal felé', hol 
legcsekélyebb ellentállást tapasztalunk, emelcsőnemü moz-
gással emeljük ki a' gyököt. Az igen merőn álló gyö-
kereknél két oldalrul a' mondott mód szerint két emel-
csőt alkalmozhatunk. 

838. f. 

Azon rosz esetek, mellyek a' foghúzás alatt és után 
történhetnek, ezek: a' fogkoszorú letörése, a' fogsejt' 
kitörése, a' foghúsnak zuzódása, megrepedése vagy tö -
kéletes kiszakadása, a' beteg fog mellett lévő ép fogak 
megindulása, a' fognak tökéletlen kimenyülése, az áll-
csontnak törése, a' horognak a' beteg fogrúl ép fogra 
való csusszanása, "s ennek kirántása, a' foghúsnak nagy 
vérzése, gyuladása, és genyedése, a' medernyujtványnak 
csontszuva. 

Ha a' fogkoszorú letörik, a' tönk kiirtásán a' mon-
dott mód szerint kell iparkodnunk. — A' fogsejtek szál-
kádzásánál, a' lenge szálkákot azonnal vondaljuk k i , az 
oda függőket pedig helyeikre nyomdossuk. — A' foghús 
zuzódását könnyeden öszvehuzó szerekkel gyógyítjuk. —-
Ha a' foghus csak egy kis részen tartózkodik m é g , azt 
ollóval messük le. — Az inogni indult fogakot fonalak-
kal erősítjük a' szomszéd fogakhoz, és minden merő do-
log rágását megtiltjuk. A' fog tökéletlenül ficzamodván 
k i , a' fájdalom örökre megszünhetik, a'fog sejtében erő-
sen benn maradhat, ámbár a' szu tovább eszi magát. A' 
menyült fog azonban mint idegen test is működhetik sej-
tében, 's ekként fájdalmat szülhet; a' foghús és a' fog-
sejt hártyája szenvedhetének, és ez által válhatik a' fog 
kivétele szükségessé. Az állkapocs törése saját orvoslását 
kívánja. A' kihúzott ép fog ismét helyre tétethetik, de 
illykor a' szomszéd részekhöz fonalakkal erősitessék oda. 
Csekély vérfolyás minden foghúzás után történik; ezt 
egy kévésig folyni kell hagynunk, mivel a' foghúsnak 
gyuladása ez által legkönnyebben elmellőztetik; a' száj-
nak kiöblintése vízzel és eczettel, a' fogcsorbának ösz-
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venyomása többnyíre elég arra, hogy megállitassék. Ölíy-^ 
kor azonban a' vérzés módkivíil nagy, mivel talán a" 
fogba menő ütér ott szakadott el, hol még a' csontban 
rejtezik, és nem huzódhatik öszve, mi a' siilyös kór -
szunynál is szokott történni; ekkor a' nyomás nagyobb 
erővel tétessék, a'mennyiben timsó olvadékba vagy ^Thé-
den lővizébe 'stb. mártott tépettel töltjük ki a' fogsej-
t e t , vagy Öszvehuzó porral hintett csertaplóval tömjük 
ki azt , 's erre nyomadékot tévén, a' betegnek állai erős 
öszvezárását parancsoljuk. — A' Veszedelmes esetekben 
az izzó vas ajánltatik. A' stilyos kórszunynál savaknak 
azonkori belső alkalmozata el ne mellőztessék. A' fog-
húsnak lobdaganata lágyitó gyógybánást kiván, meleg 
tejből, tejbe főzött fügébiil borongatásokat 'stb. — ezen 
daganat többnyire genyedni szokott, midőn ha a' tályog 
magátul csak hamarjában föl nem fakad, gerellyel nyit-
tassék föl. — A' nyilas rendszerint a' folytatott lágyitó 
szájvizekre bezáródik. Hasonló gyógybánást kiván a' fog-
húslob (parulis), ha romlott fog által okoztatik ; mellyet 
kiirtanunk kell akkor, midőn oka annak hogy a' nyilás 
be nem záródik. A' medernyujtványba esvén a' szn, ez 
a' köz tanítások szerint orvosoltassék. 

839. S< 

A5 fogsipolyok (825. SO a ' 'sértett fognak minél 
előbbi kihúzását, és öszvehuzó szájvizeknek használatát 
kívánják. Erre be nem záródván a' sipoly, tán egy más 
rosz fog lehet jelen, mellyet kihúzni; vagy a' fogme-
derbe eshetett a' szu, kezt a' köz rendszabások szerint 
kell orvosolni. A' foghúsnak husanyos daganatai (826. 
50 többnyire romlott fognak, vagy a? medernyujtvány 
szuette részének követközései, ezek alapjoknál fo^va kés 
segedelmével metszessenek le, mi megtörténvén, a rend-
szerint bő véráradáson öszvehuzó szerek, nyomás , vagy 
izzó vas által iparkodunk segíteni, melly utolsó szer 
a' daganat újratermődése ellen is szolgál. A' fo^hús el-
fajulásának levétele után romlott fogat, Vagy a meder-
nyujtvány szélének szuvát födözvén föl , az elsőt kihúz-
n i , a' másodikát maga rende módja szerint gyógyítani 
szükség. 

(A' rákfekély ékről valamint a' kőkemről az életmü-
ves képeletek elfajzásánál szólandunk. 
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II. 

S i p o l y o k . 

840. S. 

Sipolyoknak (fistiúae) olly természet-elleni rogzött 
nyilasok mondatnak, mellyeken által valamelty üreg-
ből , vagy kivezető csőbiil a' nedvek ki vagy más üregbe 
áradoznak. Ezen határozás által különböznek a' sipolyok 
a' sipolyos fekélyektől. 

844. S. 
A' sipolyok okai ezek: az üregek sérelmei, mel-

lyekben nedvek gyülemednek Öszve, vagy kivezető cső-
vek' sebhedései, mellyeken a' nedveknek kell kiüritet-
niok; illy sérelmek a' külső erőszakok, ha azok gyors 
egyesítés által öszve nem gyógyulhatnak; a'kivezető cső-
veknek dugulásai, mi által a' nedvek igen öszvelortód-
nak , szakadást, gyuladást, genyedést, és fenét okoznak, 
mellyek által a' nedveknek sejtszövetbeli érömlenye, és 
ezeknek kibocsátására szolgáló természet-ellenes nyílások 
készülnek, vagy az üregek és kiürítő csővek falainak 
gyuladásai és fekélyedései, mellyek által ezek elpüszti-
tatnak. — A' sipolyok rendszerint ha nem valamelly sé-
relemnek követközései, tályoggal kezdődnek, melly föl-
fakadván egy vagy több nyílás által különböző tulajdon-
sága geny et öntenek, a' nyílások vagy közvetetlenül kö -
zösülnek az üreggel, vagy folytokban különbo^őleg gör-
bedő sipolyok nyílnak beléjök. A' sipolyos mertet rövid 
lévén, külső nyílása azon arányban húzódik öszve, a' 
mellyben a' gyuladás kisebbedik, mellynek szélei be-
hegednek , a' nélkül hogy a' nyílás bezáródnék. — A' si-
polycső hosszabb lévén, külső nyílása öszvehuzódik, olly 
csekély taplós dudorral szegetik be, mellynek közepén 
egy szük csak alig látható nyilás mutatkozik. Az egész 
csatornában és a' szomszéd részekben folyvást tartó bi-
zouyos fokú gyuladás által , lassanként amannak egész 
belső boritéka takonyhártyaféle, kcpeletté változtatik, 
melly a' valóságos takonyliártyátul, csak a' takonymi-
rigyek és az egész fölbőrnek átalános hijánya által kü -
lönbözik és magában is elég arra, hogy a' cső behegedé-
sét gátolja. — Többnyire mégis a' sipolyok liosszu tar-
tása alatt megkeményednek a' szomszéd részek, és töb-
be kevesbé szürke fehér, vastag és kemény kérgesedésc-

CHELIUS. ÖEUÉSZSÉG. II. K. 8 
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ket (callositates) képelnek, és ezek közt folynak le a' 
sipolyok, — Ugyan ezen változások következnek a' si-
polyos menetekben (60. is. 

842. 5. 
A' sipolyok jóslata azon lehetségtől függ, ha a' nedv 

a' természetes kivezető csőn által átlövelhet-e, továbbad 
a' sipoly-nyilásnak tulajdonságátul, váljon ez állomány-
vesztességgel jár-e vagy e' nélkül; váljon a' sipoly fa-
lai takonyhártyás képeletté vagy kérgesekké változtak-e ? 
A' sok ideig tartó sipolyoknál a' kivezető csőnek azon 
része, melly a' sipolynyilás előtt van, és mellven által 
többé épen semmi nedv nem ürülhet, természetes nyi-
lamát elveszti, öszve'zsugorodik, és a' gyógyulás csak 
úgy lehetséges, ha azon üregbe művészileg eszkózlött 
nyilás által ösvény készítetik, mellyben a' nedv a' ter-
mészetes kivezető cső általjüritetett, mint p. o. a'[nyál-
sipolyoknál. 

843. 

Azért is a' sipolyok gyógyításánál a' jelentések kö-
vetkezők fognak lenni: 1.) a természetes kivezető cső-
nek helyreállítása és a' nedvnek á' sipolytul való elve-
zetése. '— Ez többnyire elég és a' sipoly magában is be-
záródik, ha még takonyhártyás boríték, és kérgedések 
nem képlődtek. Ezen esetben a' sipolynak csöve vagy 
fölhasitassék, vagy izgató szerek és czélirányos nyomás 
által, a' gyuladásnak illendő foka és öszveforrás eszkö-
zöltessenek bennök. A' kérgedések, ha a' kifolyás a' 
sipoly által elkeriiltetik, a' lágyító borongatások hasz-
nálatára többnyire eloszlanak. — 2.) Mesterséges kiveze-
tő csőnek készítése , ha t. i. a' természetesnek vissza ál-
lítása lehetetlen, mire a' sipoly magátul, vagy a' fölebb 
említett gyógybánásra beheged. 

A. 

N y á 1 s i p o 1 y. 
DUPIIENIX , MORAND \ Louis , Observations sur les fistules du ea-

nal salivaiie de Stennon ; i n : Mém. de 1' Acad. de Chirurg. Vol. 
HI. 4 3 1 . lap. 

DESAULT , Chirurg. Nachlass. Bd. I I . Till. 5 . 2 2 6 . I . 
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ViBOiUJ , Vorschlag zu einer verbesserten Behandlung der Speichel-
listel; in Sammlung von Abhandlungen für Thierärzte. Copen-
hagen 1797. Bd. II. 33. lap. 

844. f. 

A' nyálsipoly (fistula salivalis) kérges széllel szegett 
a' Stenon menetének, vagy más nyálmirigynek irányá-
ban találtatott többnyire igen szűk nyílással bélyegli 
magát, j mellybül főkép beszéd és rágás közben nyál ára-
doz. Á' nyál folyása gyakorta olly nagy, hogy általa 
étvágyhijány, zavarodott emésztés, és elhervadás szár-
mozik. 

845. S. 

A' nyálsipoly vagy a' nyálmirigynek és nyálmenet-
nek történetbeli sérelmei által, ha t. i. a 'gyors egyesí-
tés meg nem történhetett, vagy az emlitett részek fe-
kélyedése, vagy a' nyálmenetnek kinövedék által végbe-
ment dugulása által okoztatik, melly utolsó esetben a' 
nyálmenet folytában hullámzó dagonat szármozik, melly 
lassanként öregbedvén, végre fölfakad, 's nyalt szivá-
rogtat. 

846. S. 

A' nyálsipoly gyógybánása attól 'fíigg, váljon a' 
nyálmeneten, vagy a' nyálmirigyek apró kivezető cső j cin 
űlemedett e meg a' baj. 

847. S. 

A' nyálmirígy-sipoly, melly részint helyéríil, ré-
szint a' szájbul a' Stenon menetébe dugott lcutasz által 
ösmertetik meg, rendszerint tartós nyomás által gyógyul 
meg, a' mennyiben ekként a' mirigyek elválasztásbeli te-
hetsége félbeszakad. A' mirigyre másfélhüvelyknyi vas-
tagságú nyoínadék tétetik, és az a'kantárpólyával erő-
sitetik meg. A' bekötés újításakor a' mirigy vidékére 
káfor-olaj kenetik be, és a' sipolynyilás pokolkővel i l -
lentetik. Gyakorta az étető szereknek p. o. a' pokolkő-
nek egyedülös alkalmozása is elég a' nyílás behegesz-
tcsére. 

848. 5. , 

A' Stenon menete sipolyánál; gyógyítása vagy a' 
nyál szamara rendelt természetes útnak visszaállításá-
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bon, vagy olly mesterséges menetnek képelésében áll, 
melly által a' szájba szivároghat cC nyál. 

819. S-
A' természetes nyálmenetnek helyreállítása csak ak-

kor lehetséges, ha annak megválása nem régi, alsó vége 
pedig még járatos, mit vagy a' szájból dugott finom kú-
tász , vagy a' sipoly nyílásán által tett befecskendés ál-
tal tudhatunk ki. Az ezen czélra javaslott gyógybáná-
sok ezek: 1.) a 'heveny válás széleinek körültekert var-
rat által tett egyesítése, a' mennyiben annak nagyságá-
hoz képest 1. 2. egész 3. pöczkök tétetnek. 2.) selyem-
zsinórnak finom füles kutasszal tett bevezetése a' Stenon 
menetének alsó vége által egész a' sipolyig, és annak 
eltávoztatása, ha a' csatornát elegendőleg tágítva gon-
doljuk, mire a' sipoly magátul, vagy valamelly étető 
szernek alkalmozására bezáródik. 3.) A' Stenon me-
netének öszvenyomása a' sipolytúl egész a' mirigyig, mire 
a' mirigynek és a' hozz í közeleső részeknek vizenyes 
dagonata szármozhatik, de melly oszlató szerek haszná-
latára csak hamar lelohad 2"). — 4.) a' sipolyos nyílás-
nak pokolkővel tett megillentése jó erősen, vagy a' rá-
gó higanybul meg kenyérbélbül zilizfőzettei készült tész-
tának föltétele, hogy az ettől származó, borlélbe már-
tott nyomadékkal föclögetett, és illendő nyomás segedel-
mével ápolt üszögvar által a' nyál kifolyása elmellőz-
tessék , és annak a' nyálmenet alsó végébe való befolv-
tatása eszközöltessék, de mi által valamint a' nyálmenetre 
tett nyomás által is legtöbb esetekben a' nyalj aratnak el-
záródása , enyészése következhetik, — mit D e s a u l t 
és R i c h t e r magára a' nyálmirigyre nézve is czélba 
vettek, a' mennyiben ők tartós nyomás által a' mirigy 
működésének félben szakasztását eszközölni igyekeztek. 

1.) L o u i s és M o r a n d az id. h. 
2.) M a s s a n e u v e (mémoires de I' Academie de Chirur-

gie. Vol. III. 452. 1.) — és S e i l r e g e r is (Grundriss d. chir. 
Operationen 3. Ausg. I. Thl. 84. 1.) olly sipolyt tapasztalt, melly 
a' menetre a' sipolyon hátul egy a' fejtetötül alá szolgáló aczél-
nyakörv segedelmével tett nyomás által , és pokolkővel eszközlött 
illentésre bezáródott. — Ide tartozik W i b o r g-nak azon tanácsa 
is , a' nyálsipolynak azon eseteiben , hol a' közönséges mííbáná-
sok a' gyógyítást nem vihették végbe, hogy a' járomivtől egyene-
sen lefelé tett metszésen által a' nyálmenetnek hátsó vége leta-
karitatván leköttessék, és a' seb ragtapasz altal egyesitessék; a' 
mennyiben W i b o r g-nak azon állatokon tett tapasztalasaiból az 
tetszik ki, hogy a' Stenon menetének lekötése után a' fültőmirigy 
ugyan földagad, de a' daganat lassanként lelohad, 's ekként a' 
mirigynek elkervadása hozathatik elő. 
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850. S. 

A' nydlmenet-sipolynak orvoslása többnyire a' mes-
terséges nyálmenetnek utkészitésében á l l , melly mind 
annyiszor jelentetik, ha a' nyálmenetnek megválása már 
régóta tart , a' sipolynyilás kérges, és a' nyálmenQtnek 
alsó vége járatlanná lett. Az utkészités külónbözőleg vi-
tetik véghÖz. 

1.) A' sipolynak kérges szélei kés által újilatnak 
fö l , és aztán a' pofa egy kis szúrcsap (troikart) által csö-
vestől egyiitt a' nyálmenet hátsó nyilásához közel egy 
kévéssé lefelé förde irányban böketik által , bökés köz-
ben a' szájba hozott uj vagy darab para által védvén a' 
nyelvet a' sértés ellen. Ekkor a' szarcsap tőre (Stilet 
des Troikarts) kihúzatván, a' benmaradó csőbe bélhur 
öltetik, minek vége lévén, a' cső is félremozditátik. 
Erre a' beteget rágni parancsolván, a' nyálmenetnek nyí-
lását a' kiszivárgó nyálbul kifürkésszük, és a' sebben lé-
vő hiírnak végét ezen nyílásba tolván, ebbe mintegy 
hat vonálnyira dugjuk; mire a' beteget ismét rágni pa-
rancsoljuk, hogy arról meggyőződjünk, váljon a' nyál 
még a' húr és a' nyálmenet fala közt kifolyhat-e? mi 
ha nem történik, vékonyabb húrt huzunk be. A' szájban 
függő húrvég a' szájszegletnél kifelé hajtaLik, és ragta-
pasz által az arczhoz ragasztatik. A' sebszélek illendő-
leg alkalmozott ragtapaszok által a' legszorosabb érület-
be hozatnak, azok tépettél rakatnak meg, melly is ú j ó -
lag ragtapasz, és az áll alatt elhúzott, a' fejtetőn pedig 
öszvekötött kendő által tartatik oda. %A' kötözés addig 
ne líjilassék, míg a' sebszélek nem egyesültek, mi ha 
a 'műté te i díszlik, 30—40. óra alatt megtörténik, midőn 
aztán néhány óra múlva kihuzatik a' húr. 

P c r c y ( B o y e r Traité <Ics maladies ehirurgicales Vol. 
VI. 280. I.) a' pofa megfúrása után a' S t e n o n menetének föl-
ső végébe ólomsodronyt tol , és ennek más végét a' mesterséges 
lik által a' szájba , hol is a' sodrony meghajtatván , az arczra tett 
könnyed nyomás által a' fogakhoz tartatik oda. Ezen gyógybánás 
a' varrást, és az égetést (cauterisatio) szükségtelenné mondatik 
tenni. 

2.) Az arcz olly kép furatik meg, mint az előb-
beni esetben, a' csőbe ólomsodrony vagy zsinór huza-
t i k , miután a' cső kihúzatott volna, az ólomsodrony 
végei horogként meghajtatván, a' sodrony 4- egész 6. hétig 
benmarad, és aztán a' sipolvnyilás az előre bocsátott föl— 
újítás után ragtapasszal záratik be. Hogy a' nyilás a' po-
fának megfúrása után kérgessé tétessék, eléggé vastag 
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fonálnak behúzása is ajánltatott, melly eleintén oszlató 
irral (Digestiv-salbe) később száraztó szerekkel kenet-
vén be , naponként mozgattatik, még csak többé semmi 
genyedés nincs jelen, midőn aztán a' külső sipolynyilás 
behegesztéséhöz kell fognunk, melly ha kicsiny, pokol-
kővel tett többszöri illentés, ha nagyobb és kérges, kés-
sel tett fölújitás és ragtapasszal való öszvehuzás által 
eszközöltetik. A' nyilast a rany- vagv ólomcsővel is ipar-
kodának némellyek táron tartani, a' külső sebet a' cső 
fölött egyesitvén. 

3.) A' sipolynak fenekén az arczbőr ferde irány-
ban szurcsap segedelmével kétszer furassék á t , és ezen 
nyilásokon keresztül ólomsodrony vezetessék be ollykép , 
hogy ennek középső része a' seb fenekére esvén, száj-
ban kiálló végei öszvetekertetriek, és az arcz belső lap-
jához közel metszetnek el. A' külső seb körültekert var-
rat által egyesitessék. A' nyál az ólomsodronyon folyik 
a' szájba, a' ktilső seb bezáródik, és az ólomsodrony-hu-
rok magátul fölválik a' szájban. — Ezen bánás szemlá-
tomást jobb az említetteknél annyiban, hogy ennél a' 
sebnek ismételt bekötései nem szükségesek. 

DEGUISE , im Journal de Médecine etc. par CORVISART etc. Vol. 
XXI. 

BECLARD , in Archives ge'nérales de Médecine. Octob. 1 8 2 4 . 2 8 5 . I . 

— RICHERAND-nál , liistoire des progres recens de la Chi-
rurgie. 38. lap. 

VERNES, im Journal général de Médecine. Novemb. 1828. 270. 1, 
az eml. mübánásnál aranysodropyt használt. 

C r o s e r i o (Archives générales de Médecine. Mai 1825. 137. 
1 ) azt javasolja, hogy a' helyett hogy D e g u i s e és B e c l a r d sze-
rint az arczot kívülről befelé, és aztán belőlriil kifeié szurcsappa! 
kellene megfúrni; a' második fúrásnak is kívülről befelé olly szur-
csappal kelljen megesni , mellynek csive (canüJle) életlen lévén 
az ólomsodronynak beöltése után a' szájon által kihuzathatik. 

851. S. 

ITogy a' beteg, ha a' külső sipolynyilás zárva tar-
tatik állkapcsát egész a' tökéletes meggyógyulásig a7 

hogy csak telik tőle nyugalomban tartsa, és csőn ere-
getett folyó eledelekkel tápláltassék , mindenkor megkí-
vántatik. Ollykor, ha a' nyálsipoly műtétele nem dísz-
l ik , szuvas fog az oka, mellyet a' műtétei ismétlése 
előtt kiirtani szükség. 
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852. 5. 

A' S t e n o n vezetékének hullámzó daganattá lett 
pöífedését, melly et az iszák-daganattul (Balggeschwulst) 
meg kell különböztetnünk, ha a' talán csak nyálmenet 
dugulásátul támadott volna, finom kutasszal, el lehet há-
rítani; mi ha meg nem eshetik, úgy a' daganat a szá-
jon által gerely segedelmével nyitatik föl. Ha a' nyál-
menetben talán kőhegedmény termett, rája a' pofa belső 
lapján metszés tétetik, és ezen által vétetik ki. A' nyál-
nak folyvást tartó áradása ezen nyílásnak bezáródását 
akadályozza. 

B. 

E p e s i p 01 y. 

853. S. 

Az epesipoly (fistula biliosa) az epehólyagnak, vagy 
epemenetnek megválásábul szármozik az u tán, midőn 
már ezen részek a' hashártyával öszveforradtak. A' si-
poly - nyilásbul epe szivárog, és ámbár ezen vesztesség 
gyakorta igen nevezetes, általa mégis különös tünemé-
nyek csak igen ritkán okoztatnak. Nem ritkán magátul 
is bezáródik ezen sipolynyilás, rendszerint miután epekő 
üritetett volna k i ; de ismét fölfakad, és a' beteg aztán 
többnyire jobban érzi magát. A' sipoly többnyire a' 
májtájon ülemlik meg, olly kor mégis innét jó távolra 
esik. \ 

\ r ' ' 
854. S. 

Az epesipolynak rendszerinti oka az epének epe-
hólyagban való öszvetorlódásában áll (epehólyag gyiile-
ine, hydrops vesicae felleae) melly által az álbordák 
alatt egy mindjárt eleintén élesen korlátolt, egyenlő, 's 
hullámzó daganat mutatkozik, melly lassanként nagyob-
bodván , olly fájdalommal jár , melly a' daganat szár-
mozásátis megelőzi, eleintén nem épen nagy , ollykor a' 
daganat nyomására, vagy akkor is kisebbszik, midőn az epe-
hólyag igen telve van, a' mennyiben most az epének 
egy része a' bélhuzamba ürül, mire kődcsömörféle fájdal-
mak alatt epés székek követköznek. Ezen tünemények 
az epehólyagnak tele voltát eléggé megkülönböztetik a' 
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májtályogtul. Az epehólyag daganata növekedvén a" ben-
ne támadt gyuladásnál fogva a' bashártvával öszvenö, 
és fekélyedés által támad azon nyílás, mellvből az epe 
szivárog. Ezen epetorlódásnak közönséges okai az epe-
kövek. Az epehólyag, vagy epemenet tályog által is ki-
fekélyedhetik, midőn aztán annak fölnyitása után geny 
epével vegyülve ürül ki. 

855. 5. 
Az ep e síp oly orvoslása először is okának elháritatását 

kívánja, t. i. az epekövekét; (mellyeknek jelenlétéről a' 
vigyázva bedugott kutasz által győződünk meg) mellyek 
félre mozditatván, a' sipoly nem sokára magátul ösz-
veheged. Az epekövek elhárítására többnyire a' sipoly-
nyílásnak tágítása szükség , a' mi bélhúrok , vagy 
dagadó (Qwellmeissel) által legügyesebben eszközöltetik, 
mert ekként az epehólyagnak a' hashártyával lett öszve-
forrása nem választatván szét , a' hasüregbe epeöntődés 
sem történhetik. A' sipoly azon fokig tágitassék, hogy 
azon egy mutatónk által vezérlett magfogó beférhessen, 
mert ekként lehet' a' követ megfogni, és kihúzni, mi-
dőn egyszersmind a' fogónak megfordítása által arról 
meggyőződünk , hogy az epehólyagból semmi sem csi-
petet! a' fogó közé. A' külső sipolynyilást nem kell en-
gedni hogy behegedjen, a' míg csak epekövek gondol-
tatnak jelen lenni, mert máskép a' sipoly újra fölfakad. 
— A' kövek mind félre mozditatván, a' sipoly rendsze-
rint egyszerű fedő kötözés alatt magátul nem sokára be-
záródik, mit pokolkővel vigyázva tett illentés és czél-
irányos nyomás által mozdíthatunk elő. Egyszersmind olly 
szerek is alkalmoztassonak, mellyek az epe' hegedni hajlan-
dóságát elvegyék, és a' táplálódást ápolják. 

C. 

S á r s i p o l y . 
SABATIER , Mémoires sur les anus contre-nature; in Mémoires de 

1' Acad. de Chirurg. Vol. V. 592. 1. 
DESAULT ; Abhandlung über den widernatürlichen After; im 

Chirurg. Nachlass. Bd. II. Thl. 4. 65. 1. 
SCHMALKALDEN, Praes. KREYSIG , Diss. nova methodus intestina 

uniendi. Viteb. 1798. 
ScARPA, anatomisch-chirurgische Abhandlungen über die Brüche. 

Aus dem Italienischen übersetzt von SEILER. 2te durch einen 
Nachtrag vermehrte Ausgabe. Leipzig 1822. 258. 1. köv. 
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SCARPA , neue Abhandlungen über die Schenkel - und Mittel-
fleischbrüche , nebst Zusätzen u .s .w. nach der 2-ten Aufl. des 
Originals bearbeitet u. s. w. von SEILER. Leipzig, 1822. 218. 
l a p . 

F . REISINGER , Anzeige einer von Prof. DUPUYTREN ZU Paris er-
fundenen und mit dem glückseligsten Erfolge ausgeführten Ope-

' rationsweise zur Heilung des anus artificialis; nebst Bemerkun-
gen. Mit 1 Kupfer. Augsb. 1817. 8. 

Nachtrag in Salzburg, medic. chirurg. Zeitung. 1818. Nro. 18. 
286. lap. 

BROSSÉ, Beobachtung eines mit der Darm. - Scheere von Hrn. 
Prof. DUPUYTREN, im Hotel Dieu zu Paris angestellten Heilungs-
versuches eines künstlichen Afters; in RUST'S Magazin Bd. VI. 
239. 1. 

BRESCHET , Anatomisch-chirurgische Betrachtungen und Beobach-
tungen über die Entstehung, Beschaffenheit und Behandlung des 
widernatürlichen Afters ; im Journal von GRAEFE und v. W A L -
THER B d . I I . S t . 2 . 2 7 1 . 1. u n d B d . I I . S t . 3 . 4 7 9 . l . j 

LIORDAT Diss. sur le traitement de 1' anus contre nature. Paris 
1819. 

J . F . REYBARD , Mémoires sur le traitement des plaies des in-
testins et des plaies penetrantes de poitrine. Paris 1827. 

DUPUYTREN , de 1' anus contre nature , des dispositions Anatomi-
ques , des effets, du siege, du pronostic , du diagnostic et du 
traitement; in Lecons orales de Clinique chirurgicale. T. II. 
193. lap. 

856. 

A' sár sipoly (fistula stercoracea) azon a' bélhuzam 
üregével közködő rögzött nyilas, melly által nagyságához 
képest a' sáranyagnak vagy csak egy része ürül k i , míg 
annak nagyobb része a' természetes úton mén el, vagy 
pedig a' hogy csak van a' bélsár, mind ezeti nyilás által 
üritetik ki , melly esetben ezen baj természet-ellenes, 
mesterséges seggnek, alfelnyilásnak (anus praeternatura-
l i s , artificialis) nevezetik- -— A' külső nyilás többnyire 
kerek, a bőrnek sugáros redőivel lévén beszegve behú-
zódott ; szélei vörösek, izgatott állapotban vannak : ollykor 
több külső nyílások látszatnak, mellyek egy csatornába 
vezetnek; a' bőr többnyire az izmokkal erősen öszvenő, 
csak ritkán fajúi el , az izmok által főlemeltelve csator-
nát képel; a' bél végei ollykorközvetetlen együve kötet-
nek a' hashártyával, ollykor öszvehuzódnak, és a' has-
hártya tölcsérképű hosszabbodássá alakul. 
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857. S. 

A' sársipolynak és nagyobb fokban a' mű- v. mestersé-
ges seggnek befolyása az egész életmüségre igen nagy. A' 
tápnak (chylus) "kifolyta által, melly a' bélhuzamnak 
csak egy részén hat kérésziül, a' táplálódás a' nagyobb 
étvágy mellett megcsappan , és a' beteg főkép eleintén 
hirtelen apad. — Minél közelebb esik a' mesterséges segg 
a' gyomorhoz, annál lerhesebbek ezen tünemények, melly 
alább t. i. a' csipbélnek alsó részén vagy a' remesén (co-
lon) lévén, valóságos bélsár ürül k i , és a' táplálódás 
nem szenved annyira. A' bélsárnak szüntelen folyta ál-
tal a' részek fölevednek, igen fájdalmasokká lesznek. A' 
bélnek megmeztelenedett része a' hozzá férő lég által meg-
vörösedik, bolyhosságábul veszt, de taknyot akármen-
nyit választani nem szűnik. A' mesterséges seggnél a' 
végbelet csak taknyos , fehér, különbféle sűrűségű nedvek 
járják, mellyek t. i. a' vastag belekben választódnak el. 
A' bélhuzamnak alsó része öszvezsugorodik lassanként, 
de járatosságát mégis megtartja; — B e g i n azonban 
alsó darabjának csak nem tökéletes bezáródását és enyé-
szetét tapasztalá. 

DUPUYTREN Lecons ora les az id . h . 211. I. 

858. S-

A' mesterséges v. műsegg által nem ritkán erőlködés 
következésében hirtelen, béltüremlet (invaginatio) által pe-
dig lassanként béliszam szármozik, melly gyakorta igen 
nagyra gyarapodik. Ez többnyire csak az egyik bélvé-
gen támad, többnyire többé kevesbé kúpos idomú, alap 
lapján öszvehuzódik, csúcsán pedig nyilás látszatik, melly-
bül bélsár ürúl ki. —-Az iszamodott rész vörös színű, 
a' takonytul szüntelen nedves, többnyire nem igen érzé-
keny , ollykor gelisztaképü mozgás láttatik raj La mint az 
egyebb bélen, és eleintén olly izgékony, hogy a' legcseké-
lyebb érintés is visszahúzódást okoz; az erőlködések alatt 
öregbedilc, vízirányos helyezetben pedig, vagy illendő 
nyomás alatt egészen visszalép. — Azon állandó izgatásra, 
mellynek az iszam szüntelen ki van téve, ez megvastago-
dik, ollykor a' köztakarékokhoz hasonló vagy épen fe-
ketévé leázen. Az iszam azon nyílással, mellyen á t -
csusszant , öszve is nőhet , sőtt ki is szorulhat. -— Az 
iszam alsó bélvégbül szármozván, belőle csak fehér tak-
nyos nedv folydogál, de a' bélsar ekkor az iszam alap-
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jának oldalánál tíröng. Ha a' fölső és alsó bélvég egy-
szerre kicsusszant, úgy két dudor van egyszerre je len , 
és a' bélsár a' fölső bélvégnek központjábul ürül. 

859. S. 

A' sársipoly és a' mesterséges segg olly sebek követ-
kezései lehetnek , mellyek a' hasüreget meghatván a' be-
leket is megsértik, ezeknek üszökkel végződő iszamát 
okozzák; de fenés sérvek, tályogok'stb. által is oldoztat-
hatnak , mi által vagy csak valamelly bél' falának egy 
része , vagy egész bélbokor (Darmschlinge) elpusztul, és 
a' közben hogy. az elpusztult bélnek körletén a' hashár-
tyával öszvenövés támad, a' szerint gátoltatik meg a 'bél-
sárnak máskénti ürülése az altest üregébe. 

860. S. 

A' mesterséges seggnél a' fölső és alsó béldarab k ü -
lönböző helyzetétül és sajátságátul függ az, váljon az 
egyedül természet ereje, vagy merész művészi tett által 
gyógyulhat e' meg. Az első eset a' következő folyama-
tok által történik. Az ön magának megfelelő hashártya 
részével öszveforradó elpusztult bél lassanként a' hasü-
regbe húzódik vissza , és a' liashárlyát magával ragad-
ván, ekként ez tölcsérképű üreget képel, melly azon mér-
tékben, mint nagyobbodik, engedi a' fölső bélnyilásbul 
kifolyó tartalmaknak átmenetét az alsóba. Ez azonban 
azon mesterséges seggnél meg nem történhetik, melly 
a'hasmeghatotta sebeknél, a' rögzött k ö l d ö k - , és has-
sérvek után képlődik, ha vagy a' sértett bel a' külső seb-
nek széleivel öszveforradott, vagy pedi^ a' sérvtömlő 
a' bőnyékkel és hastakarékokkal erősen ös^venőtt, és a' 
nyulékony sejtszövet, melly a' sérvet más sérveknél kör-
nyeli , hibázik, tehát a' vele öszvenövő béldarab magát 
az allest üregébe olly annyira vissza nem húzhatja, mint 
szükséges, hogy a' tölcsérképű üreg képlődhessék, melly 
t. i. a' két bélnyilások közt föltartaná a' közködést. A' 
műbeli seggnek ezen gyógyulása ekként a' legkönnyeb-
ben megesik , hol csak Valamelly bél' falának egyik 
része rontatott el. De ha azon két bélvégek , mel-
lyek közt egy bélbokor pusztítatott e l , úgy egyesül-
nek egymással , és a' fodor állal akként tartatnak 
egymáshoz, hogy egymáshoz képest többé kevesbé pár-
huzamosan fekszenek , és hegyes szegletet képelnek , 
úgy ez által egy kidülledő közfal készül, melly az alsó 
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és fölső béldarab közt a' közködést akadályozza. Ha ezen 
közfalnak dúlledése a' béldaiabok öszvehuzódása által 
el nem egyengetethetik, úgy a' bélsár természetes útja 
visszaállításának egyetlen egy lehetsége, ezen közfalnak 
elpusztításában áll. 

A' béldarabnak visszahúzódása leginkább a' .belelt 
mozgásai és a' fodorhájnak szívóssága által okoztatík 
melly hátulról a' két béldarab nyílásai közt kiálló köz-
falat a' gerinczoszlopfelé kötélként feszit vén meg , az 
odaforradt béldarabot visszahúzni iparkodik. — A' mes-
terséges segg orvoslására a hanyattfekvés és mozgások 
milly befolyással lehetnek tehát , ezekből könnyen ért-
hetni. — J D u p u y t r e n két esetnek volt tanúja, mellv-
ben a' fodorhájnak húzódása által a' béldarabok öszveno-
vése szétszakasztatván, ekként a' bélsárnak az altest üre-
gébe való kiöntödése okoztatott. — Olly személyek, kik 
mesterséges seggben szenvedvén, ez természet vagy mü-
vészség által szerencsésen meggyógyitatott, más nyava-
lyából több esztendők múlva történt halála után fblbon-
tatván, altestükben úgy találtatott, hogy a' bél vagy 
rostos-sejt alkatú kötél által függött legyen még öszve 
a' merterséges segg helyével, vagy ezen függelékek is 
megválván, a' bél az altest üregében szabadon lebegett. 
( L a l l e m a n d . Répertoire général d' Anatomie et de 
Physiologie pathologiques. T. VII. 133. 1. D u p u y t r e n 
Lcgons orales az id. h.). 

861. S. 
A' sársipolynak vagy a' mesterséges seggnek orvos-

lása eleintén egyedül abban ál l , hogy a' bélsár illendő 
folytárul gondoskodjunk , hogy a nyílás téppohval fó -
döztessék be , és minden erre történhetendő nyomás el-
keriiltessék, midőn is a'betegnek jó tápláló könnyii e-
mésztésü eledelek adatnak, és csórék meg gyenge hashaj-
tók rendeltetnek. Ha kívül több sipolyos menetek volná-
nak jelen, ezeket fölmetszeni szükség, — az izgatást, és 
a'kérges tulaj donságot pépegyvelegek, kötözés közben tisz-
taság 'stb. által kell elmellőznünk, és a' kemény merő 
száraz kérgességeket, mellyek el nem oszlanak, késsel 
vesszük le. Ha a' nyilás igen gyorsan húzódik öszve, 
vagy ha a'bélsár nem folyhatik illendőleg, xígy azt nyom-
szivaccsal vagy késsel kell tágítani, a' mi mégis kevesbé biz-
tos , mivel a' bélnek öszvenövései könnyen megválasztat-
hatnának; 's a' nyílásba eléggé vastag téphenger (bour-
donet) dugassék, hogy a' nyilás szűkülése ineggátoltas-
sék. A' téphengernek betétele egyszersmind azon e g y e t l e n 
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szer is, melly áital a' béliszam elkerül te t ik; melly ha 
mégis szármoznék, visszatételén kell lennünk, mi ha 
egyszerre nem diszlenék, ennek tellyesitésén pólyával 
eszközlött allandó nyomás által törekedünk. A' beteg 
ezek mellett az ágyban maradjon, és minden erőlködés-
tül ó'rízködjék. A' kiszorult iszamnál a' szükülés az iszam 
gyökerénél vigyázva metszessék be. Ha ezen műfogások 
alatt a' bélsár lassanként természetes útjára indul, ha ez, 
a' nélkül hogy hasábán a' beteg fájdalmat, vagy a' bél-
sár torlódásátul nehezséget érzene, már több ideig disz-
l ik , úgy a' nyilás lassankénti bezáródását nem szükség 
többé gátolni; szálacs (ßougie) betétele által tanacsos még-
is az, hogy egy kis nyilás táron tartassék. Ha a' mester-
séges seggnek nvilása hirtelen bezáródik, vagy ha talán 
a' két bélvégek' közkódésének nyílásainál a' bélsár igen 
ösvetorlódik, úgy a' mesterséges seggnek táján erős fá j -
dalmak, az altestnek fáj dalmos feszülése, okádás, és a' 
bélsárféle anyagoknak kiürülése történik a' hasüregbe. 
I l lykor, ha még a' nyilás egészen be nem záródott, ez 
altal a' fölső béldarabba érméczes csővet vezetünk, az 
öszvetorlódott bélsárnak pedig nyomszivacs, vagy bemet-
szés által utat készítünk. 

862. S. 
A' két bélnyilás közötti közfal nagy kidu-

dorodása miatt az emlitett orvoslás által gyógyítást nem 
eszközölhetvén, a' közfalat D u p u y t r e n - t ő l ajánlott 
bélollóval választjuk el. E ' czélra mind a' két bélvég 
helyezetét olajjal bekent vastag kutaszokkal vagy ujaink-
kal szorgalmasan kivizsgáljuk, mire gyakorta a' külső 
nyílásnak nyomszivaccsal eszközlött előleges tágítása szük-
séges. Hús bujálkodmányok, mellyek a' béliszam tói jól 
megkülönböztessenek, étető szerek, lekötés, vagy olló 
által háritatnak el. A' bél két nyílásainak föltalálása gya-
korta a' legnagyobb nehezségekkel j á r , mivel a' fölső 
béldarabból folyó bélsáranyag által a' közfal mindig az 
alsó béldarab nyílásához nyomatik és ez végre egészen 
bezáródik; honnét minél könnyebben föltalálhatni a' 
mesterséges segg fenekén a' nyílásokat, annál jobb a' jós-
lat. A' ldvizsgálásra vastag kutaszokat (asszonyi hud-
csapokot) használván, ha azok a' fölső és alsó béldarab-
ba már behozattak, kívül a' testen egyesitessenek, és 
tengelyeik körül forgatassonak, melly mozgatás a' közfal 
által gatoltatik. A' bélvégek helyezetérül meggyőződvén, 
a' bélollónak szárai a' két bél végbe ujon vagy vájkuta-
szon vezettessenek, akként hogy azok ha bezárva van-
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nak , a' közfalból legalább 2} hüvelyknyi fogattassék meg. 
A' betolt fogószárakkal olly fordítás tétessek, mint a ' 
kutaszokkal, hogy ekként meggyőződjünk azoknak illen-
dőleg történt behoztokrul. Az olló markolatán lévő csa-
var által az olló fok számra záratik be, t. i. hogy csak 
csekély fájdalom támadjon. A' fogónak markolatai va-
szondarabbal takartatnak be , és T -— pólyával erősitet-
nek oda. A' fogó naponként vagy minden másodnap 
egy-egy kevessel erősebb és erősebben csavartassék rá. Ha 
csekély fájdalom következik, az jó ; a' nagyobb a' fogó 
tágitását kívánja. A' beteg csak enyhe táplálmányokkal 
éljen, lágyító csőrék adassanak neki. —' A' heves has 
fájdalmak ellen olajos vegyi lék, csillapító csőrék, boron-
gatások; lobos tünemények lévén pedig jelen, illendő 
lobellenes szerek nyújtatnak. D u p u y t r e n tapasztalá-
sai szerint azonban ezen tünemények csak ritkán követ-
keztek be. 

D u p u y t r e n n e k első bélollajának szárai egymáson ka-
sul vádnak keresztül, zárukból kivétethetnek ; a' közegyenes szárak-
kal készített változtatottat 1. S e i l e r id. m. VI. Tab. 14. Fig. 
— L i o r d a t emportepiéce-je a' közfal nagyobb részének levéte-
lére szolgál. (1. az id. m.) 

R e y b a r d (id. m.) a' közfalal a' fölső és alsó bélvég közt fo-
góval csípi meg, 's azt bélmeteszét előtolván választja meg. A' 
fogó benn marad , hogy az egymás ellenébe álló bélsebek' öszvehe-
gedése véghöz mehessen. 
DELPECH'S Enterotom , 1. FRORIEP 'S Notizen. N. 5S3. 169. 1. — 

Chirurgische Kupfertafeln. Taf. CCLXVIII. 
A' két bélvégek közt lévő közfalat már D e s a u 11 elösmerte 

a' bélsár menetelének akadályául, és a' közf'al kidudorodását ré-
szint a' külső nyílásnak tépdugasszal (tampon) eszközlendő elzárá-
sa , részint mind a' két bélvégbe dugott olly kérő segedelmével 
iparkodott visszatolni, és csekélyiteni, mellyeket ö lassankint egye-
nesebb irányzatba hozott. Ezen nézet által vezettetve S c h m a 1-
k a i d é n (id. m.) a' ki álló közfalba egy metszést t e t t , mellyet 
ő részint bedugott téphengerek által megtartani, részint vigyáz-
va tett bemetszése által nagyobbitani iparkodott, 's ekként állí-
totta vissza a' bélsárnak természetes menetelét. 

R i e h e r a n d azt mondja (histoire de progres recens de la 
Chirurgie. Paris 1825. 52. 1.) hogy P h y s i c k (1802-ben) fonalat 
húzott a' közfalon által, és néhány nap múlva, midőn már az egy-
másnak megfelelő falaknak öszvenövése megtörtént, a' közfalnak 
megválasztását a' beoltott fonalnak helyéig gömbölyeg ollóval vi-
vén végbe , ekként eszközlötte légyen a' bajnak gyógyítását. 
Lásd: 
SABATIER, Médecine Opératoire. Nouv. Edit. par SANSON et B E -

GIN. Paris. 1821. Vol. IV. 21. 1. 
SEILER , az i d - h . 2 2 0 1. 
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863. S. 

Ha a' bélolló a' közfalat már átmetszette, és fö l -
oldódik, mi a' 7-dik , 10-dik nap történik, midőn is a' 
bél falainak megvált darabja az olló szárai közt találta-
tik , úgy a' lágyító csórék folytassonak, és a' sipolynak 
bezáródásán csak akkor kell iparkodnunk, ha már a' 
szék több időtul fogva csőre nélkül is természetes utján 
megyen. A' sipolynak bezáródása (melly nem ritkán az 
orvoslásnak legnehezebb részét teszi) a' betegnek nyugal-
mas hely ezete, mértékletes, különböző alakú labdával 
fölkészített nyomó kötözés, és rugalmas sérvkötő által, 
továbbad polcolkővel tett tapintás, a' sipoly széleinek 
D up uy t r e n-tol ajánlott tulajdon csíptető J ') segedel-
mével végbevitt öszvenyomása, ragtapasz, véres varrat , 
avagy a' sipoly nyílásánál a' hegedésnek konokul ellent 
álló takonyhártya egész körének levétele, sőtt a' külső 
takarók egy részének a' nyílás fölött tett elválasztása, 's 
a' bélnek a' nyílás eleibe tett oda illesztése által eszkö-
zöltetik 2')- Az illy csekély sipolyos nyílás rendszerint 
több évekig megmarad, a' mennyiben abból ollykor 
ollykor néhány csepp bélsár szivárog, 's végre magátul 
beheged. Azon esetre, hol a' mesterséges seggnyilás nem 
gyógyitathatik meg, a' bélsárnak fölvételére különbféle 
készületek ajánltaltak. A' legegyszerűbb és a' legtöbb 
esetekben légczélirányosabb olly sérvkótőbül ál l , melly 
labda helyeit elefánt csont lemezzel van fölkészítve , 's 
melly közepén át lévén likasztva, rugalmas gyantábul 
készitett henger segedelmével ezüst edénnyel függ öszve, 
mellybol a' bélsár visszafolyta billentyű által gátoltatik. 

1) ERESCHET , a z i d . h . T a f . I I I . F i g . 9 . 

2) COLLIER , iu medical and physical Journa l by F . FOTHERGILL. 
1820. Juni. 

D. 

A' v é g b é 1 s i p o 1 y. 
POTT , Abhandlung von der Gesassfistel : in dessen sämmtlichen 

chirurg. Werken. Bd. II. 217. 1. 

DESAULT , Abhandlung über die Operation der Gesässfistel, allge-
meine Bemerkungen, Paralelle zwischen der Unterbindung und 
dem Schnitte ; im chir. Nachl. Bd. II. Th. 4. 95. 1. 

OETZMANN, Diss. de fistula ani. Jenae 1812. 4. c. Tab. aen. 
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F . REISINGER , Darstellung eines neuen Verfahrens, die Mastdann-
fistel au unterbinden. Augsburg 1816. 8. 

KOTHE, Darstellung und Würdigung der Curmethoden der After-
fisteln; in RUST'S Magazin, Bd. I. Heft. 2. 259. 1. 

SCHREGER , über die Unterbindung der Mastdarmfisteln ; in dessen 
chirurg. Versuchen. Nürnberg. 1818. Bd. II. 1. 1. 

T . COPELAND'S Bemerkungen über die Vorzüglichsten Krankheiten 
des Mastdarmes und des Afters ; besonders über die Verengerung 
des Mastdarmes, die Hämorrhoidal ausvvüchse und die Afterfistel. 
Aus dem Englischen übersetzt von J. B. FRIEDREIEII. Halle 
1819. 8. 

C. BELL, Chirurgische Abhandlung über die Krankheiten der Harn-
wege und des Mastdarmes und deren Behandlung. In Chirur-
gischer Handbibliothek. Weimar. 1821. Bd. II. 311. 1. 

864. S. 
A' végbélsipoly vagy seggsipoly (fistula ani) neve 

alatt közönségesen minden a' végbél közelében eső csöves 
genyedő menetel értetik, mellynél vagy csak a' végbél 
külső falat környélő sejtszövet pusztult e l , avagy közö-
sülésben van a' csöves menetel a' végbélnek üregével; 
a' végbélsipolyok ezen oknál fogva tökéletes (fistulae ani 
completae) és tökélytelenekre (fistulae ani incompletae) 
osztatnak, a' szerint a' mint külső, és a' végbél üregé-
vel közködő belső nyilások vagyon, avagy] egyedül belső, 
avagy egyedül külső nyilassal birnak, midőn aztán tö-
kéletlen belső (kivül vakok) és tökéletlen külső (belől 
vakok) végbél siyolyoknak (fistulae ani incompletae in-
ternae et externae) mondatnak. — A' végbélsipolyok eze-
ken kivül még más különbségekkel is járnak , t. i. a' 
sipolyos csatorna messzire terjedhet fölfelé; több külső 
nyilások lehetnek jelen; a' sipolyok a' külbőr alatt mes-
szire terjedhetnek, kérgességek , és keményedésekkel, 
idegen testekkel, a' szomszéd részeknek, a' vizellő hó-
lyagnak, a' hudcsőnek , a' méhhüvelynek betegségeivel,. 
magok a' medenczecsontok szuvával járhatnak. 

865. f . 
A' végbélsipolyok okai némelly bélsárral haladó , a' 

végbél belső hártyáját sértő, azt meggyulasztó , genyesztő 
idegen testek, és olly genyedő aranyeres csomók lehet-
nek, mellyek által a' végbél belsáhártyája megromlik. 
A' sipoly illyenkor többnyire csalo^alk meneteílel fej-
lődik k i , a' betegnek alfele több ideig viszket, a' segg-
nek környékén csomós daganat tárnod, melly gyakorta 
csak egy kis nyilassal ürulközik, avagy a' sipoly nem 



i d ü l t 's g e n y e d ő m e g v á l á s o k . 129 

annyira törekszik kifelé, sőtt inkább fölfelé terjed, és 
fönt egy második nyilással az egyenes bélbe bukkanik. 

Avagy pedig a' seggnek vidékén erős lovaglás, kór -
áttételek, vagy a' genynek más helyről ezen helyre 
történő süppedése által tályogok képülhetnek, mel-
lyek a' végbélnek külső falát sejtszövetétől lemeztelenit-
ni képesek. Ezen tályogok ollvkor birálatos természe-
tűek, a' beteg általa más betegségektől, mellbajoktul 
'stb. menekszik meg, ollykor pedig mell- és májbajok ál-
tal okozott, az arany eres edényekben tolongó , vérbőség-
nek következelmei. 

SCHREGER , Annalen des chirurgischen Clinicums auf der Uni-
versität zu Erlangen. Erl. 1817. 92. 1. 

866. S-

A' sipolynak tulajdonárul és jelenlétérül a' baj szár-
mozásának módja a' sipolybul szivárgó bélsáros vagy 
csupán genyes ömledék', a' bélgőznek azon áthatása, de 
leginkább a' kutaszás győz meg bennünket. 

867. 5. 

S a b a t i e r , L a r r e y és R i b e s ' tapasztalásai sze-
rint a' végbélsipolynak belső nyilása többedén közvetet-
lenül azon hely fölött találtatik , hol a' végbélnek belső 
hártyája, a' külsővel egyesül, csak ritkán valamivel, de 
5. 6' vorialnyival soha magosabban Kjem; legalább ek-
ként tapasztaltaték a' dolog azon 75. halottban, kiknél 
R i b e s vette vizsgálat alá a' végbélsipolyokat. 

Lásd. 
L a r r e y , Me'm. de Chirurg, miüt. Vol. III. 415. I. 

RIBES , Recherches sur la S i tua t ion de 1' orifice interne de la í i -
stule a' 1' anus et sur les parties dans 1' épaisseur desquelles 
ces ulcéres ont leur siege. In Révue medicale historique ét 
philosophique. Paris 1820, Livr. I. p. 174. 1. 

868. 
Ezen az enyimekkel egészen megegyező tapasztalá-

soknak kell a' sebészt a' végbélsipoly kivizsgálatánál ve-
zetni ; melly czélbul egy vastagocska kutasz a' gáthoz 
képest szinte közegyenesleg vezettetik be, 's ekként leg-
alább az asszonyi nemnél, mivel itt kevésbé vagyon be-
húzódva a' végbél nyilása mint a' férjfiaknál, kiknél ezen 
okbul a' kutaszt egy kévéssé fölfelé kell inkább tartani. 

CIIELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 9 
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A' kutasz a' sipoly csatornájában, a' nélkül hogy ezt 
elhagyná, a' végbél alsó vége felé vezettetik, hol is a' 
sebész a' nyílásra csak hamar rá fog akadni, és a' vég-
bélbe bukkant kutaszt ebbe hozott ujával tapinthatja. Sok 
esetben, ha a' beteg erőlködvén végbelét kinyomja, és 
a' sebész annak redőit egymástul elhúzza, a' sipolynak 
belső nyílását látni is lehet. A' vizsgálás alatt nem 
ekként munkálkodván, 's a' belső nyílást a' sipoly 
fenekén keresgélvén, a' végbélnek fala igen könnyen á t -
furathatik. Több külső sipolynyilások lévén jelen, azok 
mind ki vizsgáltassonak, hogy t. i. meggyőződjünk, ha 
váljon egymással öszvefüggésben vannak-e. A' vizsgálá-
sok többször tétessenek, oldal helyezetben, előre hajtott 
derékkal, hanyatt fekve fölhúzott lábszárakkal, állva. A' 
sipoly tulajdonságának szorosabb kipuhatolására egyszer-
smind a' belhurszálacsok (Darmseiten, bougies) és befecs-
kendések is használtathatnak. -— A' tökéletlen belső si-
polyok letapogatásánál főkép azon hely vizsgáltass ék k i , 
hol a' beteg többnyire fájdalmat érzett , avagy melly 
helyen lágyság, keménység, petyhiidség tajDasztaltatik, 
a' vizsgálás pedig ujakkal vagy kutasszal, és ne csak ho-
rogképüen meghajtott , hanem egyszersmind egyenes ku -
tasszal is tétessék, mivel a' sipolynak csatornája gya-
korta fölfelé terjed (865. g-)- Azon he ly , melly a' 
seggtájon kemény és fájdalmásnak találtatik, a' kivül 
vak sipolynak fenekét mutatja. A' bőrnek színe e' helyt 
rendint változott, és megnyomván ezt , a' végbélbe 
geny ürül. G}rakorta azonban ezen jelek hibáznak, a' 
beteg egyedül csak fájdalmat érez. 

SCHRECER , a z i d . h . 9 8 . I . 

869. S. 

Azon végbélsipolyoknak orvoslása, mellyek csak bel-
ső nyílással birnak , a' zárizomnak, és a' sipolymenetel 
meg végbél közt lévő közfalnak átmetszése által lehet-
séges. Ha bár a' sipoly csatornája magasabbra terjed is, 
a' kórtéret mégis bizonyosan elkerültetik, ha a' fölhasi-

- tást a' belső nyílástól kezdjük; mit számos tapasztalá-
sok bizonyitnak, 's mi egyszersmind bizonyságul szolgál, 
hogy a' végbélsipoly műtéteiének legfontosabb mozza-
nata a' zárizomnak megosztásában ál l , melly által a' 
végbélben történendő bélsárnak öszvegyülése meggátolta-
t ik , és a' sipolyfalaknak öszvehegedése lehetségessé le-
szen. — A' tökélytelen külső végbélsipoly a' közfalnak 
említett átmetszéjsét nem mindenkor kívánja, mert ha 
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ennél a' genynek illendő folyama ápoltatik, a' végbélnek 
lemeztelenedése nem halad azon fokig, hogy a' sipoly-
falnak a' szomszéd részekkel történendő ószvehegedésén ké-
telkedni kellene. A' végbélsipoly műtéteiét azonban el-
lenjavallottnak kell tekintenünk, ha az helyettes (vicarii-
rend) elválasztó életmű gyanánt szolgál, melly által más 
bajok enyhitetnek, vagy meggátoltatnak (illykor a' be-
tegnek bajain a' sipoly külső nyilásának tágítása, annak 
tisztántartása által segítünk1, az orvosláshoz a' betegnek 
környűlményeihöz szabott előkészület nélkül soha se 
fogjunk) úgy akkor is ha a' sipoly a' medencze-cson 
t o k , vizelloholyag, düllmirígy , méhhüvely 'stb. más 
betegségeivel, avagy tüdővésszel és gyógyíthatatlan máj-
bajokkal szövődnék, mellyek a' sipoly műtétele által el 
nem hántathatnak. -—- Azon végbélsipolyok is gyógyítha-
tatlanoknak tartatnak, mellyek igen régiek, számos nyí-
lásokkal , bürűkkel (Brücke) és kérgességekkel kapcsol-
tak , hol a'gyógyításra sokat le kellene a' seggvidéki ré-
szekből szeldelni, és hol a' belső nyílást nem érhetni.— 
Ha már a' sipoly régtűl fogva tar t , a' műtétei genyku-
tacsok előleges föltétele nélkül meg ne tétessék, nem k ü -
lönben ha a' sipoly és közelső részek igen meg vannak 
dagadva és gyuladva, a' műtéteit egész ezen tünemé-
nyeknek eloszlásáig szükség halasztani. 

870. S. 
A' végbél tája körül képülő tályogok vagy lobter-

mészetű, mélybe hatók (phlegmonös) jkorlátoltak, ko-
pogó fájdalommal járók; vagy mint kis) nem igen fájdal-
mas csomók csak halkkal támodnak; j— avagy végre a' 
végbél falának elő járt átron tatása után az ugyan akkori-
lag öszvegyülemedő bélsár és geny á lp l képülnek, mes-
szire terjednek, és gyakorta, főkép/rosz nedvvegyületű 
emberekben pusztító genyedést, és fenés romlást okoz-
nak. — Az első esetben nadályok és lágyító borogatmá-
nyok alkalmoztatnak, a' képült tályogok pedig gerely-
bökés által jókor fölnyittatnak, hogy t. i. ekként a' vég-
bél körül lévő sejtszövetnek pusztulása elmellőztessék, és 
ha a' csatorna a' végbéllel nincsen öszveköttetésben, úgy 
várhatni, hogy egyedül fedő bekötés, és lágyító boro-
gatások által; avagy régi illy nemű sipolymeneteknél 
lobgerjesztő befecskendések által eszközöltethetik az or-
voslás. — A'kemény, kévéssé fájó csomóknál hasonlókép 
lágyító borogatások, és olvasztó tapaszok használtatnak, 
mellyek ha már egyszer meglágyultak fölmetszetnek, 's 
az egyefrb orvoslás az elöbbeni módon vézéreltetik. — 
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Egyedül ha a' belölrül vak végbélsipolyoknál a' végbél-
nek külső fala jó darabnyira le vagyon pusztulva, kíván-
tatik a' közfalnak átmetszése, a' sipolymenetel és vég-
bél között. — Ha a' végbél tájon nagy tályogok képül-
tek , ha bár a' végbél falának átromlásán meg vagyunk 
is győződve, elegendő nagy nyílás készítessék (de nem 
keresztmetszés , melly egyszersmind a' végbélnek falát is 
áthasítja) a' genynek szabad folyam tárassék, az erők ál-
lapotjokhoz képest ápoltassonak; és később, ha már a' 
sipolyos menetel jobban öszvehuzódott, a' sipoly és vég-
bél közt lévő közfal megosztása eszközöltessék. 

Lásd. SABATIER, Médecine opécatoire. Nouv. Edit. 1822. Vol. II. 
309. lap. 

871. S. 
A7 vég-bélsipolyok műtételeinek szokott utmódjait 

a' metszés, és lekötés teszik; mivel a' régiehb izzó tűz-
zel és étető szerekkel eszkózlött gyógybánások félreté-
tet tek, és a' sipolyok kimetszését azon esetekre korlá-
tol juk, hol azok kőkemes, rákos elfajzással járnak. 

872. S. 
A' végbélsipolynak metszés által eszközlendő mű-

tételére számos eszközök gondoltattak , a' millyek a' 
fecsmeteszek, (syringotomus) a'rejtett kusztorák, P o t t , 
S a v i g n i , R e m m , D z o n d i , 'stb. sipolykései. A' 
sipolyfal átmetszése azonban legegyszerűbb és legbizto-
sabban egy közönséges egyenes kusztora, vájkutasz vak 
vég nélkül, és egy fa vezérív (gorgeret) által vitetik vég-
höz. — A' beteg miután végbele csőre segedelmével ki-
tisztitatott, és a' sipolynak helye a' szőröktől letaroltatott, 
ágyán vagy asztalon sipolyos oldalára fektetik, szenve-
dő részének czombját kinyújtván, a' másikot pedig me-
denczéje felé húzván. Az olajjal bekent vezércsiv ezen-
nel a' végbélbe dugatik egész a' sipoly belső nyílásának 
fölibe, t . i. ha talán vagyon illy jelen, a' vezércsiv vá-
jatát, a' sipoly oldala felé igazítván. Erre a' vájkutasz 
a' sipoly csatornáján végig vezettetik, 's belső nyílása a' 
vezércsivhöz alkalmoztalik, mit világosan érezhetni, ha 
a' műtevő egyik kezével a' vezércsivet, a' másikkal pe-
dig a' kutaszt fogván, azokat egy más felé mozdítja. 
A' kutasz ezennel segédnek adatik által, ki egyszersmind 
a' seggpofát is megfeszíti, a' vezércsivet a' műtevő ma-
ga tartván, azt a' kutaszhoz jól odanyomva , midőn az-
tán a' kutasznak vájulata szerint egyenes kusztorát tol 
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a' sipolyba egész a' vezércsívig, mellyet visszahúzván vele 
mind azon részeket átmetszi, mellyek a' kutasz és ve-
zércsiv közt fekszenek; mi hogy megtörtént abból tud-
hatni meg, ha a' megtett metszés után a' kutasz és ve-
zércsív a' nélkül hogy kölcsönös érületökből kitértek 
volna, a' sebből együtt és egyszerre húzatnak ki. — A' 
sipolyos csatorna a' belső sipolynyilásnál magosabbra ha-
ladván , némellyek tanácsa után, a' mutató ujon tompa 
olló vitessék a' sebbe, 's a' visszamaradt közfal ezzel 
metszessék által; a' mi mások és magam tapasztalásai 
után mégis nem elkerülhetetlenül szükséges (826. 5-) — 
Hol a' belső sipolynyilás igen mélyen van , ott egy fi-
nom hajtható ezüst vájkutasz vezettethetik a' sipolyon 
keresztül a' végbélbe, mellynek vége a' mutató újnak 
segedelmével vezettetik ki a' végbélbül, mire a' kutaszon fek-
vő részek az ennek völgyébe vezetett kusztorával met-
szetnek által. 

A' végbélsipoly belső nyilasának helyéről teendő további t a -
pasztalásoknak kell bebizonyítani, ha az mindig akként van-e mint 
(867. 5') mondatott ; és azt is váljon a' belső nyilástul te t t s i-
polyfalnak áthasitása a' gyógyításra elegendő-e , ha bár a ' sipoly-
csatorna magosabbra terjed is. 

873. S. 
Ar belölrül vak sipolynál a' vájkutasz a' sipolynak 

egész fenekeig vezettetik, a' végbélbe hozott vezércsiv-
hez nyomatik, és a 'közfal egyenes kusztorával metsze-
tik által akként, mint az előbbeni esetben. 

l i f ; 
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874. S. 
A' véghez vitt műtétei után, ha ipár a' seb illendő-

leg kitisztitatott, a' balkéznek mutatója a' végbélbeu 
egész a' sebnek fölső végéig vezettetik , és aztán kutasz 
vagy magfogó segedelmével olajba mártott kérő dugat-
ván be , ez a' seb szélei közé egész hosszában alkalmoz-
tatik. Ezen módon annyi kérő tétetik a' sebbe, a men-
nyi csak ennek betöltésére szükséges. Végre egy ele-
gendőleg vastag kérő a' végbélbe dugatik, annak aka-
dályozására , hogy a' seb szélei közt fekvők helyükből 
ne táguljanak; erre egy téppoh tétetvén, ez ragtapasz 
segedelmével erősitetik meg, mellyre nyomadék alkal-
moztatván , az egész T-pólyával erősitetik a' testhöz. A' 
betegnek miután oldalvást fektetett volna, mákonynemű 
szer (opiatum) adatik, a' sebbekötés pedig miután a' 
végbél langyos vízzel kioblintetett volna, mindannyiszor 
megújitatik, valahányszor székre kénytctik a' beteg (mel-
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lyet minden 24. óra alatt szükség sürgetni), a' kötözés 
azon vigyázattal tétetik, hogy a' következőknél a' kérők 
nem mártatnak olajba, és azon arányban fogyasztassa-
nak , mint a' seb husszemölcsökkel tel ik, a' kérőket 
természetesen mind inkább kevesbé mélyen dugdosván, 
a' sebbe. A' sebhegedés pokolkővel vigyázva tett ére-
getés által mozditatik elő. 

P o u t e a u és másoknak azon véleménye, hogy a' végbél-
sipolyok metszéssel eszközlött műtétele után a' sebkötözés szükség-
telen és ártalmas legyen, valóban megvetendő, mert a' tapasz-
talás t an i t j a , hogy az áthasított közfalnak szélei bekötés nélkül 
részenként könnyen öszveforranak , és a' sipolyos menetel nem zá-
ródik be. — A. C o o p e r . (Lectui-es on Surgery. Vol. II. 333. 
lap.) a' mú'tétel után száraz kérőt teszen a' sebbe, másod napra 
pedig erre lágyitó borogatmányt alkalmoz; két egész három na-
pig a' kérő kiesik, midón aztán többször szükség a' sebbe kutaszt 
to ln i , hogy t. i. annak öszvehegedése megakadályoztassék; — a' 
borogatások folytassanak tovább is , és ha a ' husszemölcsök már sar-
jadoznak , a' kérő ismét tétessék be . mivel az illy gyógybánás á l -
tal sok fájdalomtul, a' nagy gyuladástul és bő genyedéstül megme-
nekszik a' beteg. 

875. S. 

A' metszéssel eszközlött műtétei alatt és után kö-
vetkező tünemények jelenhetnek meg: nagy vérzés, nagy 
vagy igen csekély gyuládás, bő genyedés, kődcsömör, 
hasmenés, hugyfölakadás, és székerőltetés. 

A' heves vérzés, ha talán a' vérző edény le nem 
köttethetik, avagy ha az fanyar szerek alkalmozatára meg 
nem áll , téptömeget (tamponade) kiván, melly czélra 
erősen öszvegöngyölitett tépdugasz (Charpiepfropf) két 
erős fonallal keresztben öszveköttetvén, ez egész a' vér-
ző edényen fölül a' végbélbe dugatik, a' végbélbül ki-
függő fonalak közé aztán annyi más tépdugaszok tétet-
nek, a' mennyi csak a' végbélbe fér , 's erre az első 
dugaszról függő két fonal végei kiint a' seggen jó rá-
hurkolva öszveköttetnek. Az asszonyoknál egyszersmind 
a' méh hüvely is kidugaszoltatik. 

A' nagy gyuladás a bekötés tágításán vagy félre-
mozditásán kivül hideg borogatásokat, nadályokat, lá-
gyitó csőréket, olajos g y ó g y vegyitéket,'stb. a' bő genye-
dés czélirányos erősítő orvoslást; — a' görcsös kődcsö-
mör mákonyos olaj vegyitéket, lágyitó csőréket, és me-
leg borogatásokat;'— a' nagy has menés nyákos szere-
ket mákonnyal; — a' hugyrekedés a' hudcsapnak alkal-
mozatát, a' vizellő hólyag vidékére tett meleg horoga-
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tásokat, csillapító' szereket, és csőréket kívánnak, melly 
utolsók a' szék] erőltetésnél is javalltatnak. 

876. g. 
A' végbélsipolynak lekötése (ligatura fistiilae ani) 

abban áll , hogy a' végbélt a' sipolytul választó egész köz-
fal egy fonal segedelmével öszvehurkoltatik, és halkkal 
mind inkább szorosabbra hurkolandó hurkolt lekötés 
által átmetszetik, midőn is azon arányban, a' hogy a' si-
polyfal megválasztatik, heged öszve fölülről aláfelé a' si-
polynak átmetszett része. A' végbélsipoly' lekötésénél 
a' bánásmód a' sipoly székéhez és tulajdonához képest 
különbözik. A' lekötésre többszörösen öszvetett kender-
vagy selyemfonalak, avagy selyemsujtás (geklöckelte sei-
dene Schnur) legalkalmasabbak, és a' sokaktul ajánlott 
ezüst vagy ólomsodronynak elejbe tétetnek. 

877. S. 

A' tökéletes végbélsipolynál, mellynek belső nyí-
lása nem igen magasan á l l , a' végbélbe a' sipolynak csa-
tornáján által hajlékony ólom kutasz vezettetik, melly 
az abba dugott bal mutató uj segedelmével huzatik ki 
onnét ; a' kutasznak kihúzta után az ennek fülébe hú-
zott fonal marad ekként bent. A' tökéletes sipolyoknál 
ezeken keresztül bélhúrok is huzathatnak a' végbélbe, 
mellyek segedelmével fonal öltethetik be. 

878. S.r \ 

Olly tökéletes, vagy belől vak sipolyok lekötésé-
r e , mellyek igen magasra terjednek, D e s a u l t , R e i -
s i n g e r és Sc h r e g e r különös készületeket ajánlottak, 
mellyek közül a' R e i s i n g e r é érdemli meg az első-
séget; ez ezüst csövekből, tompa, és szúrcsap hegyű, a' 
csővekbe illő kutaszokbúl, egy elólrűl gomboccsal (Knöpf-
chen) és hátul füllel végződő óratollbul, és végre moz-
gékony vezércsivű fogóbul áll. 

879. 5. 

A' tökéletes sipolynál R e i s i n g e r készületével kö-
vetkezőkép bánunk. 

A' beteg fölebb a' sipolymetszésnél említett. í ielye-
zetbe rendeltetvén, az ezüstcső, a' kutasz bele lévén tol-
va, a' sipolyon kei észtül a' végbélbe dugatik, a' m ű -
vész ekkor a' beteg végbelébe dugott ujával győződjék 
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meg arról , hogy a' cső a' végbél űrébe három vonal-
nyira nyomult légyen be. Erre az olajjal bekent fogó ve-
zércsíve nélkül a' végbélbe vezettetik, szárai folnyittat-
nak , és valamivel mélyebben tolatik be, úgy hogy a' cső 
a'fogónak szárai közé jutván, ezzel amazt meg lehessen fog-
ni. Ekkor a' segéd a' csőbül kihúzza a' kutaszt, és a 
lekötő fonallal fölkeszitett óratollat tolja a' csővőn ál-
tal a' végbélbe. Ezek ekként megtörténvén, a' műtevő 
a' fogót a' csőrül lecsúsztatván, azzal az óratollat meg-
kapja , 's a' fogót bezárva húzza ki a' végbélbül, ezzel 
együtt az óratollat is, az ennek fülébe húzott lekötő fo-
nal az óratollat követve a' végbélbül kiérkezik, a' cső pe-
dig félremozditatik. 

A' végb.élhüvelysipolynál a' cső a' hüvelyen és a' 
sipolynyiláson a' végbélbe vezettetik keresztül, a' többi 
műtétei egészen úgy történik, a' hogy imint mondók. 

880. S. 
A' belölrül vak sipolynál a' kutaszával fölkészített 

cső a' sipolycsatornán végig egész ennek fenekeig tola-
t ik , a' tompa kutasz félre mozditatván, helyibe a' szűr-
csap - hegyű tolatik, a' nélkül hogy ez a' csőbül kibúj-
na. Erre a' fogó a' vezércsívvel tár szárakkal dugatik a' 
végbélbe, a' csőnél körülbelül egy ujjal magasabban, a' 
két eszközök bent lévő végei egymáshoz közelitetnek olly-
kép, hogy a' cső a' fogószárak közti térbe jusson. A' se-
géd erre a' szúrcsap tőrének hegyét a' csőbűl kitolja, 
mi által a' végbélfal átszuratván, a' szúrcsap tőrének 
hegye a' fogó szárai közt a' vezércsiv felé nyomatik, úgy 
hogy ez a' fogó tu 1 valamennyire eltávozzék. Midőn emígy 
a' cső a' vezércsivhöz nyomva tartatik , a' segéd a' szúr-
csap tőrét vagyis szivét kihúzza, a' fogót tartó kéz mu-
tatójának segedelmével a' vezércsiv visszabúzatvan, a' fo-
gótul eltávoztatik, melly is ez által ekkor öszvecsukód-
ván, a' cső a' fogó segedelmével megfogatik. Ekkor az 
óratoll a' csővön által bedugatik, és a' műtétei hátra lévő 
része úgy tétetik, mint már megmondatott. 

881. {. 

A' bevezetett zsinórnak két végei egy kis ezüst cső-
nek két nyílásaiba húzatnak, és egyszerű csomóval és 
bokorra olly módon köttetnek öszve, hogy a' beteg egy 
kis nyomást érezzen ugyan, de ne fájdalmat. 

Az első napokban nyugalmasan tartsa magát a' be-
teg, később dolgai után láthat. Minden harmad negyed 
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nap húzassák a' zsinór öszve a> mondott érzelemmérték-
liöz képest, gondoskodjék egyszersmind az orvos, hogy a' 
betegnek naponként lágy széke legyen. Nagy fájdalom 
támodván, a' lekötés ta'gitassék meg, egyebként a' más 
váratlan esetek akként orvosoltatnak, mint a' metszési 
műtéteinél megmondatott. Ekként bánunk a' beteggel 
mind addig, mig csak a' sipolynak közfala meg nem vá-
lasztalik. A' zsinór szétszakadásának meggátlására, a' 
harmadik vagy negyedik hét végével a' régi végéhöz ú j 
zsinór köttetik, és ez huzatik be amannak helyébe. Miu-
tán a' közfal a' zsinór által ketté választatott volna, több-
nyire egy kis hasadék marad, melly egy darab ideig ge-
nyed, de száraz Lépettel kötvén be a' genyedő he lye t , 
végre ez is beheged. 

882. S. 

A' metszésnek vagy lekötésnek kűlomeit tekintvén", 
ezen utolsó műtétei rendszerint csekélyebb, vagy épen 
semmi fajdalommal sem jár, az orvoslás ugyan valami-
vel tovább tart, hanem a' beteg gyógyitás közben fölle-
het , járhat; vérzéstül mellette félni nem lehet , és az 
igen magasra terjedő sipolyoknál is alkalmoztathatik. A' 
végbélsipolyoknak lekötéssel eszközlendő műtétele tehát 
nevezetes előkelőségekkel b i r , és főkép olly esetekben 
javalltatik, hol a' sipolynyilás magasan áll, hol az aranye-
res edények igen ki vannak tágulva, és olly egymiknél, 
kiket a' hasmenés igen gyakorta jár. Töbí) sebész szük-
ségtelennek mondja ugyan a'metszés-műtétei uLán az em-
litett bekötést, de a' tapasztalás megcáfol ja ezen véle-
ményt, és a' sebbekötés szűkség fog lenni, ha vérzés jele-
nik meg. — Ellenben a' végbélsipolyok jnetszés-műtétel-
lel sikeresen fognak gyógyitatni, ha nyílásuk nem m a -
gosan rejtezik, ha több mellék menetélek vannak, ha 
a' végbél nagyobb terjedetre meztelen , és a' sipolynak 
nyilása a' seggtől messze esik. 

883. S. 

A' kívülről vak sipolyoknál, ha már a' 868-dik g-
ban fölhozott tüneményekből a' sipolynak fenekére rá 
ösmert a' sebész, ez kívülről bemetszetik, mire az egy ebb 
orvoslás akként men véghöz, mint a' tökéletes sipo-
lyoknál. 
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884. S. 

A' húgysipoly vagy vizelletsipoly (fistula urinaria) 
neve alatt tulajdon értelemben hosszú 's szűk fekélyek 
értetnek, mellyek a' vizellő utak valamellyik részébe 
nyílnak. Azonban az ezekhöz közel esö sipolyok is ezen 
névvel neveztetnek.—A' vizelletsipolyok ezen oknál fogva 
a'végbélsipolyokhoz hasonlólag tökéletes és tökéletlenekre 
osztatnak, a' mint t. i. belső a' vizellet utakkal közkö-
dő , és külső avagy egyedül csali külső nyílással bírnak. 
A' tökéletlen húgysipolyok vagy belső, vagy külső tö-
kéletlenek. 

885. S. 

A' húgysipoly külső nyilasának a' gáton, a' boré-
kon , a' monyon, az alfélén, a' czombokon, ágyékon, 
altesten, méhhűvelyen, vagy végbélben lehet helye; a' 
belső pedig a' vesékkel hudvezédekkel, vizellő hólyag-
gal , és hudcsővel áll öszveköttetésben. — A' sipolyos me-
netelek irányzata jobbadán görbe, nem ritkán több kül-
ső nyilások vezetnek egyetlen egy belsőbe, csak ritka 
olly eset, hol több külső nyilás ugyanannyi belsőbe ve-
zetne. A' sipolymenetelek falai többnyire igen kemények, 
és a' kérgességek messzire terjednek. 

886. S-
A' tökéletlen külső vagyis dlhugysipoly {fistula uri-

naria incompleta externa seu spuria) többnyire a' hud-
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cső csatornájának közelében tályogok és fekélyek által 
szármozik, mellyekben a' geny öszvegyülemedvén, k ü -
lönböző irányok felé süllyed, és a' hudcsővet vagy 
vizellő hólyagot környelő sejtszövetet elpusztítván, öblös 
fekélyt készít, melly a' természet gyógyerejének hatal-
masan ellenáll. Ezen sipolyok keményedésekkel, a? 

medenczecsontok szuvával "stb. szövekezhetnek; és az 
előrement tüneményeken kivül az altal bélyeglik mago-
kat , hogy belőlök' soha húgy, a' hudcsőbül pedig so-
ha geny nem folyt ; és hogy a' sipolyos csatornának k i -
viszsgálása alatt a' kutasz a' hadcsőbe , vagy vizellőhó-
lyagba nem hat , avagy az ezen részekbe hozott hudcsap-
ba nem ütődik. 

887. S. 

S? tol életlen belső hudsipoly (fistulci urinaria in-
completci interna) jobbadán a' hudcsőn szármozik, ritkán 
a' hudvezédeken, vagy vizelló'hólyagon, és külső okok-
bul szármozott erőszakoknak, a' vizellet fölakadásának, 
vagy beszorult kőnek következelme. A' kőrhatárzat az 
előrejárt tüneményeken alapszik, mellyet elősegítenek a' 
vizellés közben vagy után érzett fá jdalom, a' hudcső-
bül szivárgó véres vagy tiszta geny, de leginkább azon 
daganat, melly vizellés közben nagyobbodik, nyomás 
által kisebbszik, vagy el is tűnik ; mire a' hudcsőbül 
gennyel vegyrilt vizellet folyik, avagy a'sejtszövetbe tör -
ténő határozatlan húgykiöntődés tapasztaltatik. 

Olly embereknél, kik kicsapongó életöknél vagy 
más oknál fogva el vannak gyöngülve, neijn ritkán minden-
előjárt fertezés nélkül takony kezd el szivárogni hud-
csőjökbül, a' hudcsőnek valamelly részén daganat támad, 
melly genyedésbe menvén által, fölfaljad, és a' vizel-
letnek ú j utat ny i t , a' nyíláson a' takony folyton szi-
várog, hanem szűkülés nincsen jelen. A" hudcsőnek el-
pusztulása a' takonyhártyának kifekélyedése, vagy a' 
barlangokban képült tályogok által megyen végbe. 

A. COOPER , über die unnatürlichen Oeffnungen in der Harnröhre ; 
in chirurgischen Versuchen. Deutsch. Weimar. 1821. Abth. II. 
340. lap. 

888. S. 
A' töhéleles húgysipoly (fistula urinaria completa) 

az e' fajta sipolyok közt leggyakrabban fordúl elő ; bel-
ső nyílása a' vesébül, hudvezédekből, hólyagbul vagy 
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hlt4csőbül kezdődik, a'külső pedig, melly a' belsőtől gya-
korta igen távol esik, az ágyékon, a' fancsontok fölött, 
a' lágyékon, a' gáton 'stb. találtatik; avagy a' vizellő 
utakbeli %ilás a'végbéllel, a' remesével, a' némbereknél 
a' méhhűvellyel1 közösül; avagy az altest üregébe nyí-
l i k , melly esetben a' hasüregbe halállal végződő vizel-
letöntődés történik. A' tökéletes húgysipolyok több-
nyire húgvfölakadásnak, a' vizellőbólvag sérelmének, re-
pedésének következelinei, avagy tökéletlen külső vagy belső 
sipolybul szármoznak. Azon sipolyok, mellyek a' férj— 
fiáknál a' végbélbe nyílnak, ollykor a' kő metszés műté-
tele után szármoznak; valamint a' méhhűvellyel közö-
sülésben állók nehéz szülések, avagy a' méhhűvelynek 
kifekélyedése után. A' végbélnek és méhhűvelynek rák-
ja is képes hűgysipolyokat okozni A' tökéletes húgy-
sipolyok a' következő tüneményekkel bélyeglik mago-
kat : a' vizelletúrűlés által, melly a' sij:>oly a' vizellő 
hólyagbul szármozván, szüntelen tart , ha pedig az a' 
hudcsőbül veszi eredetét, csak vizellés alatt tapasztalta-
t ik ; melly ürűlés mégis nincsen mindenkor jelen a' t ö -
kéletes húgysipolyoknál, mert ha a' sipolymenetel igen 
szűk, a' hudcső pedig nincsen bedugulva, a' vizellet 
egyedül ezen utolsó által fo ly ; a' hólyagsipolyoknál pe-
dig, ha ezeknek csatornája igen szűk és görbült , nem 
ritkán, csak midőn vizelletét bocsátani erőlködik a' be-
teg, foly az a' sipolyon keresztül. Az is a' sipolyos csa-
tornának tulajdonátul függ még, váljon a' bele dugott 
kutasz a' hudcsőbe vagy hólyagba tolt hudcsappal érin-
tetbe hozathatik-e , vagy sem ? A' sipoly a' méhhűvel-
lyel vagy végbéllel közösülvén, a' vizellet ezen csator-
nákbul szivárog, avagy az ezen részekbe dugott ujjal 
érezni lehet a' sipoly-nyilást, vagy a' hólyagba dugott 
kutaszt egyedül. A' sipoly a' végbéllel lévén közösü-
lésben, a' vizellet ezen keresztül szivárog ki, avagy bél-
sáros anyaggal van bemocskolva a' hűgy. >— Ezen sipo-
lyok kevesbé állandó tüneményei közé tartoznak: kemé-
nyedés a' sipolyos csatorna menetele szerint, avagy a 
gátnak egész terjedetén, gyuladás, rosz genyedés, k i -
csucsorodott hús a' sipoly' nyilása körül , elerőtlenedés, 
kisoványodás, aszláz "stb. 

889. S-

A' vizelletsipolyok jóslata a' sipolynak hely étül és 
kifejlődésétül, a' beteg egésségi állapotjátul, és sipolyai-
val Öszvefüggő betegségeitől függ. — Olly tökéletes si-
polyok, mellyeknek belső nyilása állomúnyvesztességgel 
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nem jár, könnyebben gyógyulnak mint ol lyak, mellyek-
nek belső nyilása állomány vesztességbül támadt; a' hud-
csőnek sipolyai ugyanazon egyebb kömyülmények közt 
könnyebben orvosoltatnak mint a' vizeílő hólyagéi. Hol 
a' hudcsőnek csatornája nevezetes változást szenvedett, 
igen megszűkült, vagy egészen bedugódott, és újra nem 
nyittathatik ismét f ö l , ott a' gyógyítás lehetetlen. A' 
végbéllel vagy méhhüvelly el közösülő húgysipolyok rend-
kívül terhes gyógyitatásuak, sőtt gyakorta gyógyitatha-
tatlanok is. Az erőknek rosz állapotja kétessé tesszi a' 
jóslatot. 

890. 

A' tökéletlen külső sipolyoknak orvoslása a' sipo-
lyos fekélyek közönséges gyógyelveit kívánja. Ollykor 
már az illendőleg alkalmazott nyomás is elég az orvos-
lásra, sokszor a' sipolynak tágítása szükséges kúpmet-
szés által, mellynek hegye a' hudcső vagy vizellőhólyag 
felé legyen igazítva, a' genynek fészke tétessék tár rá , 
minden mellék menet nyittassék fö l , és a' genynek tár 
ut készítessék. Kérgességek lévén jelen, oszlató pépegy-
velegek, és érlelő szerek alkalmoztassanak. Ha pedig 
csoutszuval jár a' sipoly, avagy ha valamelly köz baj-
jal szövetkezik, úgy az orvoslásnak is a' közszabályok sze-
rint kell módositatnia. 

891. g. 

A' tökéletlen belső 'húgysipolyok hudcsapnak al-
kalmozatát kívánják, melly et gyakorta, ha a' hudcső 
szűkülve vagyon, a' szálacsok használatának kell mege-
lőzni ; a' hudcsapnak közepszerű vastagságúnak kell len-
ni , melly másként a' hudcsőnek csatornáját igen kitöm-
né , avagy a' vizellet kifolyhat mellette. -— Ha a" sipoly 
régi m á r , és gyógyítása ekként meg nem történhetik, 
akkor illendő bemetszés által a' tökéletlen sipoly töké-
letessé változtassák, mi a 'messze terjedett húgyszürel-
meknél (Harninfiltration) is szükség, midőn több bemet-
szések is tétetnek,/ hogy a' haladó fenés pusztulásnak a' 
vizellet' kiszivárogtatása által gát ejtessék. 

892. 
Olly tökéletes húgysipoly ok, mellyek a' vesékkel 

vagy hudvezédekkel közösülnek, minden gyógysegedc-
lemnek ellenállnak, ha csak valamelly idegen test je-
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lenléte, avagy a' vizelletnek a' hólyagbul való meggátolt 
akadálya által nem ápoltatnak, melly esetben talán a' 
hudcső természetes nyilamának visszaállítása avagy az 
említett idegen testeknek elhárítása könnyebbítheti a' 
gyógyítást. 

893. S. 
A' tökéletes hugycsősipolyoknál , mivel többnyire 

a' hudcsővek szűkülésével vannak öszvekapcsolva, az el-
ső javallás ezen csatornának egész természetes nyilamáig 
hallikai eszközlendő kitágításában á l l , a' mi rugalmas 
szálacsok (Bougies) és érméczes budcsapok által vitetik 
végbe. — A' bedugott hudcsap által, melly T-pólya se-
gedelmével tartatili a' testhöz, a' vizellet ürítetik k i , 
valahányszor csak az meggyülekezett a' hólyagban. — 
A' rugalmas hudcsap alkalmozatát azonban nem csak szük-
ségtelennek, hanem károsnak is tartják sokan. 

Ezen gyógybánás mellett ügyelni kell a' talán si-
pollyal kölcsönös viszonyban álló betegségre; a' részek 
különös tisztaságban tartassonak; a' sipolyt környelő ré-
szek fölbőszült állapotja langyos félfőrdők, nadályok, 
borogatmányok 'stb. által csilapítassék, a' beteg csüggedt 
erejének állapotja erősitessék, a'talán sipolyba jutott ide-
gen test háritassék el. 

Azon ellenvetések , mellyeket H u n t e r , B. B e l l , R i c h -
t e r és mások a ' hudcsősipoly orvoslásában a ' hudcsapnak alkal-
mozata ellen fölhoznak, ezek: a' hudcsapnak, hogy a' czélnak 
megfeleljen, a ' hudcsővet egészen ki kell töl teni , mi által a' si-
polynak szélei egymástul eltávoztatván, akként öszvehegedésük is 
meggátoltatik ; ha pedig igen vékony a' hudcsap, akkor a' bugy 
mellet te szivárogván e l , a ' sipollyal érületbe jő ; továbbad a' hud-
csapnak benmaradása sok betegeknek igen terhes , 's állandó iz-
gatása által ár ta lmas, és a' tapasztalás is azt t an i t j a , hogy a' 
hudcsőnek sipolyai , ha a' hudcső természetes nyilamát visszanyerte, 
a ' hudcsapnak alkalmozata nélkül is begyógyulnak. — Mivel azon-
ban a' tapasztalás az ellenkezőt hasonlókép tanitja , azér t , hol a' 
belső sipolynyílás igen kicsiny, a' hudcsapnak alkalmozata a' be-
tegre nézve igen t e rhes , sőt ollykép lehetetlen i s , hogy általa 
a' hudcsőnek csatornája egészen kitöltetvén, ekként a' húgynak 
érülése a ' sipollyal meggátoltassék , illy esetekben ugyan hagyján 
maradjon el a ' hudcsapnak alkalmozata; az ellenkező esetekben 
azonban , és hol azt vesszük észre, hogy a' belső sipolynyilásnak 
öszvehegedése hudcsőszűkiilést okozhatna, ott lehet és kell is a' 
rugalmas hudcsapnak alkalmozatát megkisérleni. — Egyedül a' 
fekélyedésbül származott szűkülés nélkül való sipolynál (813. <J.) 
megvetendő a' szálacsok, és budcsapok használata , hol ezek a ' 
fekélyedésre való hajlandóságot, a' helybeli és közönséges izgatást 
csak öregbítenék. Belölrül az erők állapotjához szabott szerek al-
kalmoztassanak. 
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894. S. 

Ha búr a' hudcső természetes nyilamát visszanyer-
vén , ennek ellenére a' sipolynak gyógyulása még sem 
történhetnék m e g , és ennek oka a' sipoly kérges, vagy 
másféle tulajdonságában rej teznék: akkor a' sipoly egy 
beléje dugott vájkutaszon, melly a' hudcsőn keresztül 
a' hólyagba dugott hornyos kutasznak vájulatával ér in-
tetbe hozatot t , kusztora segedelmével akként tágitassék 
k i , hogy a' seb tölcsérképű legyen, és hegyével a' si-
poly belső nyilása felé tekintsen. Több sipolynyilások 
lévén jelen, ezek mindannyian a' vájkutasz és kusztora 
segedelmével eggyé választatnak. A' belső sipolynyilás-
nak szélei igen kérgesek lévén, ezek megkarczoztatnak, 
és a' seb, ha hogy azt a' sipolynak helye a' hudcsőn 
megengedi, véresen egyesitetik; avagy ha ez nem lehet -
séges, a' seb tépet tel , vagy pedig vászoncsikkal ollykép 
tömessék l a , hogy ezek egész a' hudcsőnek sebeig, de 
a' hudcsőbe ne ér jenek, mire ragtapasz és T-pólya sege-
delmével erősitetnek m e g ; az egyébb orvoslás pedig a ' 
közönséges szabályok szerint úgy vezéreltetik, hogy a ' 
kúpidomú seb fenekétül kezdve záródjél^ be hi^sszemöl-
csökkel. A' sipolynak széke a' hudcső/hek oldalán l é -
vén, olly kutasz használtassék, mellynek völgye szinte 
oldalvást esik, ezzel hozassék érületbe a ' sipolyon á l -
tal betolott , melly az emlitett mód szerint kusztorá-
val tágitatik. — A' sipolynak igen kérges tulajdonánál 
A. C o o p e r fojtósavval ismételve tett éregetést és a ' si-
poly széleinek öszvehuzását ajánlja akkor, midőn már a5 

husszemölcsök emelkednek. 

895. 

Ha a' hudcsőnek szűkülése ol lyan, hogy bizonyos 
időszakig el nem hántathatván, ezen időközben a' sipoly-
nak az életműségre való visszahatása miatt az élet ve-
szedelemben forogna, akkor nem marad más há t ra , 
mint egy völgyes kő-kutaszt a' hudcsőbe egész a' szű-
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leülésnek helyéig tolni, és azt egy segéd által megnyo-
matni. A' sipolyon által ennek egész belső nyílásáig egy 
vájkatusz dugatik, 's ezen egész a' szűkülésig, sőt ezen 
által is egész a' vezérkutaszig fölhásitatik a' sipolyme-
netel. De ha talán a' sipoly nem a' szűküléshöz viszen, 
akkor minden ezt fedező lágy részek, a' vezérkutasz he-
gyének irányában bemetszetnek , a' vezérkutasz pedig 
egész a' hólyagba tolatik be. — A' hudcső a' szűkülés-
nek helyén egészen öszve lévén nőve, egy vezérkutasz , 
mint az előbbi esetben, vitetik egész a' szűkülésig, melly 
elegendő, a' szűkülést fedező minden részeken állal teLt 
metszéssel megmeztelenítetik, a' hudcsőnek elfajzott ré-
szét ekkor egy csipesszel megfogván, kés vagy olló se-
gedelmével kimetszetik, mire egy rugalmas szálacs a' 
seben által a' hólyagba, és egymás a' hudcsőn végig a' 
sebbe tolatik, a' seb maga pedig végre tépettel enyhén 
tömetik ki. A' seb fenekén husszemölcsök kezdvén ki-
fejlődni, a' szálacsok félretétetnek, és a' hudcsőn által 
rugalmas hudcsap hozatik a' hólyagba, mellyen a' sebes 
részek illendő helyzetben tartatnak, mig csak öszve nem 
hegednek. Ezen műtétei mindenkor bajos és veszedel-
mes \ mert alatta nevezetes véráradás, utánna heves gyu-
ladás, és erőmeritő genyedés 'stb. szármozhatnak. 

Egy esetben, hol a' mélyen eredő fekélyek által a' hudcső 
egy darabnyira egészen elemésztetett, C. BELL új csatornának kép-
zését , a' vizellet átfolyására szolgálandót , törekedett készíteni; 
melly czélra a' sipolyos nyíláson egy vájkutasz , a' hudcső' nyílá-
sán pedig egy olly 6. hüvelyknyi hosszaságú eziist cső dugatott a ' 
hudcsővön által egész a' sipolynak kezdeteig, mellybe e'rcz kutaszt 
és hegyes tőrt lehetett bele illeszteni. Midőn ekkor B e l l a' 
hudcsőnek előbbi csatornája mellett a' monynak tulajdon testén ál-
tal a' tőrt csövén által előtolná, iparkodott ennek hegyével a' si-
polyon túl a' vájkutasznak völgyébe, következőleg a' hudcsőnek 
valóságos csatornájába jutni. Az új csatorna erre á' csőnek benn 
maradása által bőrödzött be. Ezen műtéteinek végbevitele alatt 
semmi vér sem folyt, a' tünemények nem voltak nevezetesek, ha-
nem az előbbi sipolyos helyen megmaradt szüntelen egy kis ol-
dalnyilás A' C o o p e r 2 ' ) . egy nevezetes, a' bőrnek és hud-
csőnek nagy állományvesztessége által .okozott nyílást a' borékról 
kivágott, és lefejtet bőrdarabnak áthozatala és behegesztcsé-
vel gyógyított meg. 

1.) System der operativen Chirurgie. Thl. I. 102. f. 
2.) Az id. h. 345. 1. 

896. S. 
Olly hólyagsipolynál, melly a' végbéllel áll öszve-

köttetésben, hajlékony hudcsap tolatik a' hólyagba be egy 
hüvelyknyire, melly is biztosan odaerősitetvén a' testhöz, 
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soha sem dugatik be; hogy7 eleként a' betegnek egy-
kori oldalvást fekvése, a' végbélnek csőrékkel eszköz-
lendő tisztán és üresen tartása, a' testnek nagy nyugal-

erősitő életmód, és a' vizelletnek folyton tartó szi-ma 
várgása által a' sipoly, ha csak lehet, behegedjen. — 
Ha illy sipoly a' kőmetszés alatt történt végbél sértés-
nek követközete, D e s a u l t '") és D u p u y t r e n által 
a' végbélnek a' sérelem pontjátul kezdendő ezen bél' végéig 
teendő hasitása ajánltatott, és szerencsésen végre is hajta-
tott. — D u p u y t r e n 2') a' végbélhólyagsipolyoknal iz-
zó vas, és más étető szerek alkalmozata által tökéletes 
gyógyulást, vagy legalább tetemes javulást eszközlött 
akként, hogy seggtükrét (speculutn ani) (egy érczvájut) 
jól megolajozva a' végbélbe dugván, a'sipolynak helyét 
szorgalmasan kikutaszván, az izzó vasat a sipolyba egész 
a' hólyagig vezette. Hasonlókép kell a' pokolkővel is bán-
ni, 48. óra múlva az égetés ismételtessék. A' közidő 
alatt hüs életrend, vigyázva alkalmozott lágyitó csőrék, 
és a' vizellet és bélsár anyagok lecsapolására a' hólyag-
ba dugott rugalmas hudcsap rendeltetnek. Ot vagy hat 
égetés ollykor elegendő már a' bajon annyira segiteni, 
hogy a' vizelletnek folyama igen megfogy. 

1.) Id. m. 355. 1. — Z a n g (id. m. Bd. III. Thl. 2. 230.1.) 
a' fölebb emlitett műbánási módot ezélirányosabbnak tar t ja , mint 
a ' bél hasítását. 

2.) A m m o n , Paralelle der franz. u. d. deutschen Chirurgie. 
Leipzig 1823. 111. és köv. l.> 

A. C o o p e r (id. m. 339. I.) egy hudcső — végbélsipoly-
nál egy a' hólyagba tolt kőkutaszon a' gátvarráulytul (raphe) bal-
felől metszést tön , egész míg a' kutaszt a' hudcső hagymáján ál-
tal érezte, mire kétélű kést szúrt a' gátba aj diillmirígy és a' 
végbél közé, hogy emigy az ez és a' hudcső közt lévü sipolyos 
nyilás fölfejtessék. 

897. S-
A' hólyagJiűvelysipoly gyuladás , fene, vagy terhes 

szülések alatt a' méhhüvely és hólyag repedésének kö-
vetkezelme, és csaknem mindenkor állomány-vesztesség-
gel jár. A' bajok nevezetesek, a' nemző részek a' szün-
telen átszivárgó vizellet által meggyuladnak, fölevőd-
nek, fólcserepedznek, kipállanak, a' szeméremajkak és 
vizlánok közé gyakorta kőhegedmény rakódik le , melly 
sok bajokat okoz; a' hólyag lassanként öszvezsugorodik, 
a' hudcső pedig megszűkül. 

Ezen "sipolynak jóslata mindenkor igen szomorú, a' 
javallat pedig kettős: t-i. a' húgy' átmenetelének meggát-
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lása a' méhhüvelyen által, és a' sebszélek nek, mennyire 
csak lehet, egymáshoz közelítése, a' mit kétfélekép ipar-
kodtak eddig véghöz vinni. 

898. S. 

De s au 11 szerint egy elegendőleg, vastag, hajlékony, 
a' hólyagba dugott hudcsap egy sérvszoritóhoz hasonló gé-
pelyhez, bizonyos eltolható, a' hudcsap fölvételére állikaj-
tott ezüst pálcza segedelmével erősitetik meg, és hogy 
a' sipolynak szélei egymáshoz közelitessenek, vászonbul 
göngyölített kérő., avagy tépettel kitömött, kivül rugal-
mas gyantával vagy viasszal behúzott keztyű-uj, (Bar-
n e s 2') szerint rugalmas gyantából készített, olajba már-
tandó olly légely, mellynek mellső oldalához egy da-
rab szivacs lévén fécczelve, ez ungventum calaminare-val 
kenetik be) tolatik a' méhhüvelybe, melly ezt kitölti 
ugyan, de ki nem nyújtja. E' mellett a betegnek a' 
hanyatt fekvést állhatatosan kell kerülni. Az orvoslás 
csak ritkán megyen fél vagy egész esztendő előtt végbe. 

1.) Az id. h. 352. lap. 

2.) Case of the successfull treatement of the incontinance 
of urine consequent to sloughing or ulceration of the Bladder 
from injury during labour. In Medico-Chirurgical Transactíons. Vol. 
VI. 582. lap. 

899. S. 

Ezen uton azonban nem érhetni minden esetben 
czélt, főkép ha a' sipoly már régi, kérges, és kerek; 
a' dugasznak többszöri kivétele által a' méhhűvelyből, 
a' gyógyulás mind annyiszor megzavartatik , és az orvosa 
lás gyakorta, hosszú ideig tartása miatt, meg nem enged-
tetik. Ezen esetekre különböző gyógyutmódok ajánltat-
tak. 1.) A' sipoly kérges széleinek előjárt fölújitása után 
a' sipoly véresen egyesitetik , a' mit R o o n h u y s e n 
1') tanácsa után F a t i o 2") és V o e l t e r 3') tellyesitet-
tek, mire nézve N e g e 1 e 4') különbféle műcsíneket 
ajánlott: t. i. a'sipoly széleknek egyesítését, egyesítő 
fogóval lekötés nélkül, azoknak tű segedelmével eszköz-
lendő leférczelését, és a'behúzott egyes férczek végeinek 
öszvesodrását, az egyesítő fogóval és lekötéssel eszköz-
lendő öszvetartást és a' körültekert varatot) mellye-
ket S c h r e g e r szűcs- és csomós varrat által újra sze-
rencsés fogonattal vitt végbe. A' sipolyszéleknek elővett 
egyesítése után a' fölebb említett mód szerint hudcsapot 
szükség alkalmozni, a' beteg pedig őrizkedjék a' ha-
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nyattfekvéstül. Ha talán a' sipoly tökéletesen be nem 
{tyógyulna, a' műtéteit ismételni lehet, avagy, ha a' 
sipolynyilás igen kicsiny, annak bezáródása pokolkővel 
(avagy talán izzó vassal) vigyázva tett éregelésre, és ér-
lelő szerekkel bekent tépdugaszokkal tett ki tömésre fog 
talán diszleni. — Ha a" behegedt sipoly után a' vizellő-
hólyag Öszvezsugorodott volna , annak újra kitágításán 
enyhe befecskendések által iparkodhatunk.— 2,) Du-
p u y t r e n s<) a' maga fölülről nyilt hüvelytükrét, ki-
kanyarított részét fölfelé igazítván, tolja a' méhhűvely-
be, és aztán az izzó vasat, vagy vékony vesszőre szúrt 
pokol- vagy étető követ dug a' hengerbe, 's ezzel érint-
geti a' sipoly nyílását egy perczenetig, és aztán langyos 
vizet fecskend be. Gyakorta 5—6. nap múlva hasonló 
alkalmozat fog szükség lenni. A' sipolynak helyét, égő 
gyertyát tartván elejbe, meglehet világítani 7")— 3.) La-
l e m a n d 8.) először minta-viasszal leveszi a' sipolyt, 
hogy t- i. ekként a' sipoly nyílásának nagyságát, 's a' 
hűvelynyilástul való távolságát megösmerhesse. Erre a' 
sipolynak szélei különös, egy gyürőhez szorított, étetc-
szer-fogóba (Aetzmittelträger) tartott pokolkővel vigyáz-
va érintetvén meg, ekként izgattatnak a' gyuladás il-
lendő fokáig. Ha az égetett varak lemálltak, és a' si-
polynak szélei már vörösek, dagadtak, és genyednek, 
akkor L a l e m a n d saját egyesítő hudcsapját (Sonde-
airigne) tolja be, melly a' vizelletet a' hólyagbul le-
csapolja, és egyszersmind horoggal bir, melly a' sipoly-
nak hátulsó szélébe akasztatván, ekként a' két sipoly-
szélek egymáshoz közelitetnek, és egymás érületében 
tartatnak. Az eszköznek egyszeri alkalfnozata elegendő 
nem lévén, azt többször szükség alkalmozni. A' sipoly-
nyilásnak változott tulajdonát, és öszvehe^edését a' minta-
viasz többszöri alkalmozata által tudjuk ki. — E h r -
m a n n először két a' sipoly belső oldalán egymáson 
átvágó fonalat tett be, ezután knrczozást tőn, és a' fo-
nalak öszvekötése által eszközlé az egyesítést. 

1) Heell-konstige Anmerkingen. Amsterdam, 1665. 

2) Helvetisch-vernünftige Wehmutter. Basel. 1752. 

3) Neu eröffnete Hebamenschule. Stuttgardt 1722. 

4) Erfahrungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der Krankhei-
ten des weiblichen Geschlechtes. Mannheim 1812. 369. 1. Tab. 
I . II. 

5) Annalen des chirurgischen Cliuicuins auf der Universität zu 
Erlangen. Erlangen 1817. 78. 1. 

10 
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HOBERT (London Medical Journal. Decemb. 1825. 439. lap.) a ' po-
kolkővel eleve tett éregete's után szinte két lekötést tévén vivé 
véghez a' gyógyítást. 

6 ) AMMON , a z i d . h . 1 1 4 . 1. 

7) SANSON, (SABATIER , Médecine opératoire. Nouv. Edit. Vol. 
I . 49. 1.) egy különös készületet említ a r ra , hogy a ' méhtőkör 
betétele után a' hftvely megvilágítassék. 

8) Réflexions sur le traitement des fistules vesico vaginales ; nou-
veaux moyens d' unión applicables á celles dans lesquelles la 
perte de substance est considérable ; in Archives générales de 
Médecine. Avril 1 8 2 5 . 4 8 1 . lap. P l . I . — FRORIEPS Notizen. 
Nro 2 3 2 . 1 8 6 . 1. — Chirurgische Kupfer t í fe ln . Heft. X X X I . 
Taf. CLV. 

9) Repertoire général d' Anatomie et de Physiologie pathologi-
ques. T . V . 2-e Part. 172. 1. — F R O R I E P ' S chirurgische Kupfer-
t a fe ln . T a f . C C X X X V . 

III. 
Az öszvefüggésnek fölbomlása a' részek változott 

helyezete által. 

A. 

F i c z a m o d á s ok. 

E L S Ö S Z A K A S Z . 

A' FICZAMODÁSOK ÁTALÁBAN. 

G. J. DüVERNEY , Traité des maladies des os. Paris 1751. Vol. I I . 

FoTT , einige allgemeine Bemerkungen über Verrenkungen und Bein-
brüche. In sämmtlichen chirurgischen Werken. Thl. II . 53. 
lap. köv. 

KIRKLAND, Anmerkungen über POTT'S Abhandlung. Aus dem Engl. 
Altenburg. 1771. 

J . AITKEK , über Verrenkungen und Beinbrüche : aus dem Engl. 
übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt von G. 
F . REICH. Nürnberg. 1 7 9 3 . 
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J. P. BÖTTCHER , Abhandlung von den Krankheiten der Knochen. 
Berlin 1796. Thl. II. 

BOYER , Abhandlung über die chirurgischen Krankheiten u. s. vr, 
Bd. IV. 

BERNSTEIN , über Verrenkungen und Beinbrüche' Jena 1819. 8. 

A. COOPER , Treatise on dislocations an on fractures in the joints. 
London 1822. 4. 

— — über Verrenkungen. In der chirurgischen Handbiblio-
thek. Bd. I. Abthl. 1. 1. 1. köv. 

— — Abhandlung über Luxation und Fracturen der Gelen-
ke des Unterkiefers, der oberen Extremitäten und der Knochen des 
Humpfes. Aus dem Engl. Mit 8 Kupfern. Weimar 1823. — Chi-
rurgische Handbiliothek. Bd. VI. Abthl. I. 

K. GASPARI , Anatomisch-chirurgische Darstellung der Verrenkun-
gen nebst einem Anhange über die complicirten Verrenkungen. 
Leipzig 1821. 8. 

J. M. CUNNINGHAM, Synoptical Chart, of the various dislocations, 
to which the human frame is subjected , comprising their di-
agnostic Symptoms and modes of reduction. London 1827. Fol. 

A. L . RICHTER Theoretisch-praktisches Handbuch der Lehre von 
den Brüchen und Verrenkungen der Knochen. Mit 40. Folio-
Tafeln. Berlin. 1828. 8. 

900. S. 

Ficzamoddsnak (marúlás, meny ülés, luxatio, ex-
arthrema) nevezzük valamelly mozgékony csontnak ter-
mészetes ízegyesűletébül való lutérését; méily az egymás-
sal mozgékonytalanul öszvefoglalt csontoknak kölcsönös 
távozásátul (diastasis) különbözik. 

901. S. 

A' ficzamodás vagy tökéletes (luxatio completa), ha 
t. i. az egymásnak megfelelő ízfoiületek kölcsönös érű-
letökbül egészen kiléptek ; vagy tökéletlen (luxatio in-
completa, subluxatio), ha az ízfoiületek egymástul nem 
távoztak el egészen; melly utolsóhoz a' megrdndulds (dis-
torsio) vagyis azon állapot is tartozik, midőn az ízfo-
iületek ugyan részint egymástul eltávoztak, de mellyek 
természetes helyezetükbe az izmok és szálagok tehetsége 
által ismét visszaállitattak. — Fölosztatnak továbbad a' 
ficzamodások egyesekre (luxationes simplices) , mellyek-
nél semmi más nevezetes tünemények nincsenek jelen, 
és szöveményesekre, (luxationes complicatae), mellyek 
sebekkel, zúzatokkal, csonttörésekkel, heves gyuladás-
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sal, genyedéssel vagy más veszedelmes tüneményekkel 
vaunak öszvekapcsolva — A' ficzamodások ezeken kivül 
vagy hevenyek (Luxationes recentes) vagy rögzöttek {lu-
xationes inveteratae); vagy eredetiek (luxationes pri-
mitivae), ha a' helyébül kiment ízfej azon helyen ma-
rad, hová eredetileg csusszant, vagy másodlagosak (lu-
xationes consecutivae), ha a' helye hagyta ízfej első he-
lyérül az izmok által más helyre vonatik. 

9 0 2 . S. 

A' ficzamodások kórhatárzata leginkább a' ficzamo-
dott tag korlátolt működésén, és azon tüneményeken 
alapúi, mellyeket a' helyébül kiment csont okoz A' 
legnevezetesebb tünemények ezek: a' kificzamodott tag 
mozgásának egész vagy részszerinti meggátlása; idoma 
és helyzetének elváltozása, a'kifizamodott tag t. i. meg-
rövidülhet, vagy meghosszabbodhatik, amint az ízfej ezen 
vagy azon irány szerint ment ki helyébül, avagy félre 
fordulhat, mi az izmok öszvehuzódásai által okoztatik, 
mellyek az izfejnek kificzamodása által leginkább nyúj-
tatnak, húzatnak; azért is a' tagnak félre fordulása az 
ellenkező oldal felé történik , mint a' hogy az ízfej he-
lyébül kiment', az ízületnek természetes alakja elválto-
zik , az ízgödör üres, és a' helyehagyta csont természet-
ien dudorrá emelkedik; a' tag a' Teszülő izmok által 
meredve tartalik helyben, és csak nagy fájdalommal, 
ollykor épen nem mozditathatik. Ezen tüneményekhöz 
nevezetes gyuladás, fájdalom, daganat, és az ízülésnek 
táján vérkióutődés szoktak ollykor járulni. A' ficzamodá-
sok kórhatárzata ennél fogva többé kevesbé terhes a' sze-
rint, a' mint az ízületnek mélyebb vagy szikályabb he-
lyezete vagyon, a' mint a' ficzamodásnak tulajdona vál-
tozik, és a' mint a' daganat nagyobb vagy kisebb fokig 
fejlődik. — A' ficzamodásoknak ollykor bizonyos recse-
gés , ropogás (crepitatio) szokott távolabb fogonata len-
ni , melly az ízúlésbe és takonyerszénybe kiizzadott he-
gedékeny nyirktól ered, és könnyen csonttörés gyanút 
gerjeszthet a' sebészben. 

9 0 3 . S. 

A' ficzamodások alkalmi okai külső erőszakok, avagy 
az izmoknak tömérdek Öszvehuzódásai szoktak lenni. Az 
első rendbeliek vagy egyenesen az ízülést érik, vagy a' 
csontnak ennek ellenébe tett végét, melly esetben annál 
könnyebben kificczamitják a' csontot,'—és valóban a' csont 
többnyire ferde irányzatban áll ízgödrében a' külső erő-
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szakra történő ficzamodás pillanatakor. A' ficzamodás 
átalában annál könnyebben megtörténik, minél jobban 
el vannak lankadva az ízülési részek, és az izmok, és-
minél kevesbé korlátolt az íz ülés mozgékonysága. Ezen 
utolsó oknál fogva a' fölkarnak ficzamodása gyakorább, 
mint a' czombcsonté, a' csuldónermí (gewindartig, ging-
lymus) és olly ízülések ficzamodása-, hol a' csontok szé-
les lapjaikkal fekszenek egymásnak, és a' mozgás kor-
látolt , többnyire csak tökéletlen lehet- — Öreg emberek 
a' ficzamodásnak kevesbé vannak alája vetve r mivel az 
ízfejek inerőek, porhanyók lévén, törnek inkább', a' 
fiatal személyeknél szinte ritkább a' ficzamodás, mivel a' 
csontok forrományai (epiphysis) könnyebben törnek, hon-
nét a' középkorú egymiknél leggyakrabban előfordúl. 

904. 

Minden tökéletes fizamodásnál szakadni szokott ar 

tokszálag, és az egy eb ízülési szálagok, valamint olly-
kor az ízülést környelő inak és izmok is; egyedül, hol 
az ízülési szálagok igen el vannak petyhüdve, és neve-
zetes mennyiségnyi iznedv vagyon jelen, lehetséges az em-
lített részek szakadása nélkül a' ficzamodás. Az izfej csalt 
hamarjában visszatétetvén , többnyire nem szármoznak 
nevezetes tünemények; melly ha több ideig ízgödrén ki-
vül marad, a' szomszéd részekre, mint bár melly ide-
gen test munkálkodik, az ízgödör pedig lassanként benő, 
's elenyészik. Az izfej sejthártyával jővén érületbe, amaz 
ezt nyomván, ez megkérgesedik, úgy hogy utoljára ez amazt 
tokként környeli; midőn, még a' szétszakadt szálagok 
a' környelő részeken függenek, az izmok az ízfejnek nyo-
mása által alkotásukban megváltoznak, jzgó tehetségü-
ket elvesztik, és mintegy rostos természetű részekké 
válnak. Az izfej valamelly csont fölibe hibbanván, eb-
ben magának völgyet készit, eben , mellynek szélein a' 
csontállomány bujálkodva dudorodik föl , 's ekként töb-
bé kevesbé tökéletes odú készül a' kificzamodott csont-
fej számára. Az illy elévült és megavult ficzamodásnál 
a' tagnak mozgásai többé kevesbé korlátolva maradnak, 
tápláiódása csügged, soványodni kezd, az izmok ellan-
kadnak, hervadnak. 

9 0 5 . S. 
A' ficzamodások jóslata a' baj szövekedéseitőí, szé— 

kétül, tartásátul és okátul függ. Az egyszerű ficzamodá-
sok többnyire jókor nyújtott segedelem által helyre té-
tethetnek 7 és átalában véve nem veszedelmesek. A' 
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szövekedettek ellenben gyakorta a' legveszedelmesebb tü-
neményekkel járnak, honnét nem ritkán a' zúzódás, és 
lágy részek szakadásának fokához, a' beteg egésségének 
állapotjához 'stb. képest, nem másként, mint a' szöveke-
dett csonttöréseknél, álló helyben tüstént el kell Ítélnünk, 
ha szükség-e a' tagcsonkitás, avagy még meg lehet tar-
tani a tagot. — A' forgó izűlésekben történt ficzamo-
dások rendszerint kevesbé veszedelmesek, mint a' csukló-
nemű izűlésekben, ámbár amazok nehezebben igazitat-
nak helyre. Azon izűlésekben, melíyeket erős és sok 
izmok és szálagok környelnek , a' ficzamodásokhoz ve-
szedelmes tünemények szegődnek. 

Atalában minél korábban iparkodunk a' kifizamo-
dott csontot helyre tenni, annál könnyebben diszlik a' 
műtétei, mellyet ollykor a' már létre kapott erősebb 
gyuladás és daganat miatt egy darab időre halasztanunk 
kell. Olly ficzamodásoknál, mellj ek az izmok bénulá-
sának, és szálagok gyöngeségének kedvező kornyülmé-
nyeivel járnak, könnyű ugyan a' helyrététel, hanem a' 
bajnak visszatérésetül minden pillanatban lehet tartani. 
Az erős, vagy öreg embereknél nehezebb a' visszatétel, 
minta' fiataloknál és erőtleneknél.—Az ízfejnek idegre, 
vagy edényre történő nyomása által gyakorta nevezetes 
tünemények szármoznak, t. i. részintes vagy átalános bé-
nulás; vagy mint gyuladás következelme, tagmer edtség 
maradhat hátra. 

906. S. 

A' ficzamodás gyógyítása a' helyébül kiment ízfej-
nek vissza igazítását, 's ennek a' maga gödrében való 
megerősítését, és a' tünemények elhárítását láván ja. 

907. f . 

A lificzamodott ízfejnek gödrébe való visszaté-
tele (helyretétel, visszaigazitás, repositio) nyújtás és 
ellennyujtás, és az ízfejre tett nyomás által vétetik czél-
ba, melly utolsó gödrébe kényteti az izfejet. 

A' nyújtás és ellennyujtásnak azon czélja van, hogy 
az öszvehuzódott izmok kinyujtatván, meghosszabbodja-
nak. Honuét sokan azt javasolják, hogy a' nyújtás, és 
ellennyujtás ne magokon a'kificzamodott csontvégeken té-
tessék, hogy ekként körképü nyomást nem tévén a' tag 
izmaira, ezek erősebb öszvehuzódásra ne kénytessenek. 
C a l i s s e n azonban, A. C o o p e r , és más sebészek 
ezen vélemény ellen szegülnek. — Egyes ficzamodások-
nál , p. o. a' könyökénél a' nyújtás és ellennyujtás egye-
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dűl csak közvetetlenül magokon a' flczamodott csonto-
kon történhetik. A' nyújtásnak mindenkor azon irány-
ban kell történni, a' mellyben kificzamodott az ízfej, 
a' nyújtó erőszak csak halkkal öregbítessék, hogy ek-
ként az izmok elfáradjanak. 

908. 
A' nyújtás és ellennyujtás vagy egyedül kezekkel, vagy 

segédek által, tulajdonlag öszvehajtogatott vásznak sege-
delmével, mellyek a' ficzamodás fölött és alatt egyen-
lőleg alkalmoztatnak a' tagra, vagy különös gépelyek 
által eszközöltetik , melly utolsók közt a' csigacsín 
(Flaschenzug) és Schneider nyújtó gépelye a' legneveze-
tesebbek. — Ha az ízfej a' halkkal tett nyújtás által 
mozgékonyabbá leszen, és az ízgödörhöz közeledik, nem 
ritkán hallható csörrenés alatt magátul visszalép abba, 
vagy kezekkel avagy föltett vászondarabokkal leszen szük-
ség azt ízgödrébe kénytetni, a' tagot a' ficzamodásnak 
ellenkező helyezete felé nyomván: melly munkálódás 
alatt mind a' mellet mégis azon kell lennünk, hogy az 
ízülési részek igen erőszakos mozgatás által, ha hogy a' 
nyújtás még elegendőleg meg nem történt, meg ne sér-
tessenek. A' végbe ment helyre igazitásrul a' tag ter-
mészetes alakjábul és irányábul, a' fájdalom megszü-
nésébül, és a' tagnak szabad mozgásábul győződünk meg. 

LODEK'S J o u r n a l . Bd. I I I . T a b . I X . Fig . 1 . 

909. S. 
Azon akadályok közé, mellyek a' ficzamodásnak 

helyretételét bajossá sőtt lehetetlenné teszik, tartoznak: 
a' nagy gyuladás és daganat, a' tokszálagon, ejtett kis nyí-
lás , a' tagnak különös alakja, és a' ficzamodásnak régen 
tartása. Az első esetben illendő nyújtást nem lehetne 
véghöz vinni, a' nélkül, hogy a' legnehezebb tünemé-
nyek ne okoztatnának, midőn tehát, mint a' csonttö-
réseknél (541. 5<) köz és helybeli lobüző gyógymód ál-
tal a' gyuladást kell elő elszéleszteni, és csak ekkor le-
het a' visszaigazitáshoz fogni. 

A' tokszálagnak csekély nyílása sokaktul a' vissza-
tétel akadályain vétetik, és az tanácsoltatik, hogy a' 
beteg ficzamodott tagjával különböző irányok szerint kü-
lönbfele mozgásokat tévén, ekként a' tokszálag hasadé-
ka nagyobbitassék I'); A. C o o p e r 2<) azonban ezen 
állítmánynak ellenmond, azt vélvén, hogy csak egyes, 
meg nem szakadt szálogok lehetnek akadályai a' helyre 
igazítandó résznek. 
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Az ízületnek idoma annyiban teheti nehezzé sí 
helyretételt, hogy az ízfejnek széle az ízfölület szélén 
túl feszíti meg magát, p. o. a' csíp - és vállíz ülésnél. 

Régi ficzamodások az előrejárt érmetszések, fördőkr 
a' ficzamodott tag különböző irány szerint eszközlendő 
mozgatásai után mindenkor nyomosabb és tartósabb nyúj-
tást kívánnak. — A' forgó ízűlésekben történt ficzamo-
dások gyakorta már egy hónap lefolyta után sem iga-
zitathatnak többé helyre, példák vannak azonban, hogy 
4. sőtt 6. hónap után is eszközöltetett légyen a' helyre-
igazítás , ámbár nagy erőszakkal. — A' csuklónemű ízű-
lések ficzamodásánál gyakorta már 20. 30. nap múlva 
sem lehetséges többé a' helyretétel. Ezen tekintetből 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy a' régi ficzamodá-
soknál, ha helyreigazítására igen erőszakos nyújtásnak 
kell alkalmoztatni, kivévén az igen sovány, petyhüdt, 
és öreg egymiket, a' nyújtásnak kárai nevezetesebbek , 
mint a' helyretételnek hasznai. A' fiatal, izmos szemé-
lyeknél 3. hónapot lehet legfölebb fölvenni, melly idő 
közben a' ficzamodás belyreigazitásárul lehet sző. A' 
beteg ön ficzamodott tagának helyretételét szerfelett far-
tatván, őtet a' fölül emlitett kornyülményekre figyelmez-
tetnünk kell, maga a' helyretételi ipar alatt pedig vi-
gyázzunk, ne tahin az izmok és idegek tetemesen szen-
vedjenek. — Az elévült ficzamodásoknál átalában 3. aka-
dály teheti a' visszaigazitást lehetetlenné: 1.) az ízfejnek 
öszvenövése a' környelő részekkel, ugy, hogy a' halál 
után is , ha bonczolás közben az izmok már letakaritat-
tak, az ízfej még sem tétethetik helyre; 2.) az ízgödor 
benővén egészen elenyészhetett, miáltal az ízfej, ha bár 
visszatétetett is, helyén nem maradhat, 3.) azon csonton, 
mellyen az ízfej feküdt, új ízgödor képűit, úgy hogy a' 
csont törés veszedelme nélkül helyébül lei nem mozdítal-
hatik. 3-). 

1.) CALLISEN, Systeraa Chirurg. hodieiiu Yol. II, 684. L 
2-) On Dislocations. 25. 1. 
5.) A . COOPER az id . h . 29. 1. 

910. g. 
Mivel a' ficzamodás visszaigazítását főkép az izmok 

teszik terhessé, azért sok esetben egyedül ezek' ösz-
vehuzódási tehetségük csüggesztése által könnyítetik vagy 
tétetik lehetségessé a' visszatétel; a' mi olly eszközök 
által eszközöltethetik, mellyek ájulási hajlandóságot vagy 
valóságos ájulást képesek előhozni, a' millyek az egy-
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mi alkotmányához szabott érvágás, meleg fördő , hány-
borkőnek undort gerjesztő adagai, vagy talán a' mákony 
I') és ijesztés 2") is. 

1.) A. COOPER, az i d . h . 22. 1. 
2.) DÜPUYTREN , bei AMMON Parallele. 170. 1. 

911. S. 

A' véghez vitt vissza igazítás után az ízfejnek nincsen 
többé különös hajlandósága lielyébül kimenni, a' mi csak 
a' tagnak nagyobb 's erősebb mozgásai alatt történik, avagy 
akkor, midőn a' ficzamodás szálagok és izmok különös 
gyöngeségén alapúit. A' tag olly helyzetbe tétetik, mellé-
ben minden izmok ellankadnak, a' tag ekkor kötözés 
által megerősitetik, hogy nem mozdúlhatván csendes-
ségben maradjon. A' gyuladás óvalmára vagy elhárítá-
sára hideg borogatások szolgálnak. — Ha a' lobtünemé-
nyek már elmúltak, a' beteg helyreigazított tagjával vi-
gyázva mozgásokat teszen, hogy ekként a' sokáig tartó 
nyugodalom által talán kifejlendő tagmerevűlés mega-
kadályoztassék. 

912. S. 

A' rándulásokkal egészen úgy bánunk, mint a' zu-
zódásoknál. A' í'ándult tag állhatatos nyugalma mellett 
hideg oszlató borogatások , a' zúzódás és gyuladáshoz 
képest szabva kőz és helybeli vérbocsátások alkalmoztat-
nak, léles és fűszeres borogatások pedig a' kiöntődött 
nedvességek eloszlatásának bevégezésére csak később lesz-
nek szükségesek- -— Gyakorta több ideig az ízűlésnek 
gyöngesége, daganata, az öregeknél pedig az ízülések-
ben ropogás marad a' tag' mozgatása alatt vissza, melly 
bajok szállékony bedörgölésekre, özönfördőkre 'stb. el-
múlnak. 

913. S. 

Azon ficzamodásók, mellyek az ízülést fedező lágy 
részek elszakadozásával, és az ízfejnek kidülledésével 
járnak, a' ritkább esetek közé tartoznak ugyan, de egy-
szersmind a' legveszedelmesebbek közé is, melly éknél, 
nagy gyuladásoktul, erőfogyasztó genyedéstül, üszök és 
fenétül, ideges tüneményektől 'stb. lehet tartani. A' ve-
szedelem annál nagyobb, minél erősebb az ízülési részek 
zuzódása, szakadása, minél öregebb a' beteg, és minél 
rosszabb másként is egy ebb egésségének állapotja. Ezen 
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környülményekhöz képest szükség ítéletet hozni, váljon 
tagcsonkitás szükség-e, avagy még meg lehet tartani ar 

tagot? A' csonkítás az erőfogyasztó genyedés, üszök, 
fene, 'stb. által később is szükséges lehet. — Midőn a' 
tagnak levétele nem mindjárt jelentetik, az ízfejet azon-
nal , mihelyt csak lehet, helyre kell tenni, még pedig az 
ízüléshöz tartozó részek legnagyobb kíméltével, mire 
a' seb ragtapaszokkal a' legszorosabban egyesitessék, ar 

tag pedig nyomadékok és Scultet pólyájának segedelmé-
vel bonyolgattassék be, és zsindelek fólrakásával tartas-
sék helyben. A' beteg maga ereihöz képest többé ke-
vesbé lobüző gyógymód alá vettetik. A' seb gyakor-
ta első szándékbeli gyógyulás által csak hamar beheged, 
és semmi különös tünemények nem szármoznak. Ha 
pedig genyedés tárnod, a' gyógyulás nem ritkán lágyitó 
gyógymód által tellyesitetik; a' genyedés azonban több-
nyire igen neki árad, hozzá nagy fájdalmak és ideges 
tünemények szegődnek, midőn az ízülési sebeknél fölho-
zott orvoslás (515. S-) fog lenni szükséges. Ha pedig 
üszök és fene tárnod, ez ön természetéhöz szabott orvos-
lást kiván. 

Ha a' lágy részeken átrontott ízfejnek visszatétele 
még a' sebnek a' bőrön tett tágítása után sem díszlik, 
akkor egyébb nem marad hátra, mint a' kitolúlt ízfe-
jet lefűrészelni, mi által az izmok feszülése megszűnik, 
és a' tag illendő helyezetbe tétethetik; sőtt az is tapasz-
taltaték, hogy a' lefürészelés után a' tünemények szem-
betünőleg enyhültek. Ha a' lágy részeken keresztül ha-
tott ízfejnek visszatétele azonnal lehetetlen, ez annál 
lehetetlenebb akkor, ha a' gyuladás genyedésbe ment 
már által; a' tünemények mind inkább szaporodnak, a' 
tagcsonkitás hova tovább szükségessé leszen. 

911. S. 

Ha a' ficzamodás csonttöréssel jár, először minden 
esetre amannak visszatételén kell lennünk, ha t. i. a' tag-
nak nyújtása nélkül megeshetik; mi ha lehetetlen, akkor 
először a' csonttörés orvoslásához szükség látni, midőn 
az orvoslás idejétül függ, ha a' végbement csontforradás 
után lehetséges-e még a' megöregedett ficzamodást hely-
re tenni. 
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M Á S O D I K S Z A K A S Z . 

A ' F I C Z A M O D Á S OK K Ü L Ö N Ö S E N . 

I . 

Állkapocs-ficzamodás. 
BINKEN, Diss. de maxillae inferioris luxatione. Göttingac 1794. 
ZERTAMINO , über den wahren Mechanismus der Luxation der Un-

terkinnlade; in v. SIEBOLD'S Chiron. Bd. I I . 3 4 9 . 1. 

B O Y E R , a z i d . h . 7 1 . 1. 

s- 915. 

Az állkapocsnak ízfej ei csak egy irány felé t. i. elő-
re ficzamodhatnak ki. Többnyire mind ketten, ollykor 
az egyik vagy másik ficzamodik ki. Azon pillanatban 
midőn a' ficzamodás megtörténik, az állcsontok egymás-
toli távollétök igen nagy, melly lassanként kisebbedik, 
egy , vagy másfél hüvelyknvire szorul. Az állkapocs 
vágfogai messzebbre állónak k i , mint a' fölsők, a' száj-
ajkak nem csukathatnak be, a' nyál a' szájból nagyobb 
mennyiségben szivárog, a' betűk főkép az ajkbetűk ki-
ejtése hibáz; a' halljárat előtt gödör láttatik, a' pofák 
belső oldalán pedig a' bengenyújtványtul (proces. coro-
noideus) bizonyos emelkedettség tapasztaliatik, -a' rági-
zomnak természetes domborúsága lesimúl. Ha a' ficza-
modás csak egy oldalrúl van, akkor az állkapocs az el-
lenkező oldalra húzódik, és a' halljárat előtt csak egy 
oldalrúl lehet gödröt tapasztalni, az ajkak jobban ösz-
vezáródhatnak ugyan, de a' beszéd mégis dadogó aka-
dozó. Az állkapocs-ficzamodás nem tétetvén helyre, az 
állcsontok gyakorta az említett távolságban maradnak, 
a' beteg azonban mind inkább ügyesedik szavában, be-
szédében, nyálát visszatartani képesebb leszen, és nye-
lése is könnyebbedik. A' rágás lehetetlen marad, a' 
beteg csak folyó étkekkel táplálkozhatik. Csak néhány 
ritka esetben ügyesült a' beteg neki merő étkeket rágni-

BOYER , a z i d . h . 
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916. S-

Az állkapocs-ficzamodás némelly embereknél igen 
könnyen megesik \ a' gyermekeknél soha sem. Okai vagy 
külső erőszakok, mellyek az állkapcsot alá és hátfelé 
kénytetik, ha egyszersmind az erőszak' hatásának pil-
lanatában az állkapcsot emelő izmok egyszersmind ösz-
vehuzódnak; vagy nagy erőlködések, liányás és ásitás 
közben, melly alatt az állkapocs igen lelcénytetik, a' 
külső röpizmok ugyanakkori 'munkálkodások által pedig 
előre nögattatik. 

917. 5. 

A' helyretétel, ha jókor hozzá lát a' sebész, kön-
nyű ; mire nézve a' beteget egy alacsony székre ültetvén, 
fejét hátulról a' segéd nyomja melléhöz. Erre a' sebész 
vászondarabokkal betakargatott két hüvelykét az őrlő-
fogak közt oliv mélyen dugja be , a' mennyire csak 
telik, hüvelykeit a' fogak koszorúira alkalmozván. A' 
szájon kivül maradott többi ujak az állkapocs külső 
és alsó oldalaira alkalmoztatnak. A' hüvelykekkel egye-
nesen lefelé tétetik nyomás, és ha az állkapocs megmoz-
dúl, egyszersmind hátra felé is, az állkapocs alá alkal-
mazott többi ujakkal ezt azon közben előre 's egyszer-
smind fölfelé kénytetvén. A' ficzamodásnak csak egyik 
oldalrul lévén helye, a' sebész egyik kezével munkál-
kodik a' mondott mód szerint, melly esetben a' helyre-
tétel mégis nehezebb, mint midőn mind a' két ízfej ki-
van ficzamodva. — Ha a' visszaigazitás ezen módon nem 
diszlik, mindkét oldalrul a' hátsó őrlőfogak közé egy 
egy darab parafa dugatik és elölrül a' fölső állhoz nyo-
matik az alsó. Az egy oldali ficzamodásnál szinte csak 
egy oldalról dugatik parafa. 

918. S. 

A' véghez vitt helyretétel után az állkapocs kantár-
pólyával, vagy öszvehajtogatott, az állkapocs alá alkal-
mozott és a' fejtetőn jó szorosan öszvekötött vászon da-
rab segedelmével tartatik helyben. A' betegnek néhány 
nap óvni kell magát a' rágástul és beszédtül, innét csak 
híg étkekkel tápláltassék ő, arra pedig még több ideig kell 
vigyázni, hogy ásitás közben állkapcsát mindenkor ke-
zével; ápolja. 
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919. S. 

Azon esetet, hol a' szalagok igen elpetyhiidve lé-
vén, az állkapocs ízfeje a' halántékcsont ízgödrében lévö 
ízközotti porcz fölött elcsusszan, és a' szájat valamen-
nyire kitátván, az állkapocs mozdulatában fölakad, az 
állkapocs tökéletlen ficzamodása gyanánt vehetjük. Ezen 
állapot többnyire maga a' szenvedő erőlködése által is-
mét elháritatik, de ollykor hosszú ideig is tarthat, noha 
az állkapocs mozgási, és a' szájnak bezárási tehetsége még 
ekkor is helyre állitathatik. — Azon pillanatban , midőn 
ezen tökéletlen ficzamodás történik, a' beteg érzi, hogy 
száját egészen be nem csukhatja, sőtt érez valamelly 
fájdalmat is„ és szája leginkább a' szenvedő oldalon van 
legkevesbé becsukva. — Az állkapocsnak erős, egyenesen 
lefelé tett nyomása elegendő az íziilési részekét ezen eset-
ben természeti helyezetükbe visszaállítani. 

Nevezetes petyhüdés lévén jelen, épen a' fiil előtt valamelly 
csattanás , és csekély fájdalom éreztetik a' közben , hogy az ál l -
kapocs hirtelen ízgödrébe süllyed, mellyhől a' szalagok petyliüd-
sége miatt ki simulván a' járomképii gumóra clöcsiuszanhatott. — 
Fiatal némberek vannak leginkább ezen bajnak kitéve , melly hu-
pyanyos és vasszerekkel legjobban elharitathatik , főkép , ha a' baj 
már jó idő olta tart, egyszersmind cseppfördöket és hólyagtapaszo-
kat is használván. 

A . COOPER, az id. h , 393. 1. 

Az első nyakcsigolyának öszvekötetése a' nyakszirt 
csonttal részint szálagok, részint izmok, részint az i'zíi-
lő lapok tulajdonsága miatt olly erős, hogy az első nyak-
csigolyának és fejnek kificzamodása {tarkófic zamodás, (lu-
xatio nuchae), nem könnyen hozatfyatik elő, melly ha 
valamelly rendkívül nagy erőszak által okoztatnék is, a' 

k ugyanakkori sérelme miatt átalánosan öl-

A' fe jnek ide oda forgása, mozgása nagyobb részt a' má-
sodik nyakgerincznek az elsővel való Öszvefoglalata által 

Gerinczcsontok ficzainod 
920. S. 

II. 

921. S. 
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észközöltetik, mellyek alatt ez, és a" fej a' második nyak-
gerincz fogképü nyujtványa körül tengelyként mozog. A' 
fejnek erőszakos hajtása által előre a' fognyujtványhoz 
forró szálagok elszakadhatnak, midőn aztán az egyene-
sen a' gerinczoszlop csatornájába süllyedhet. Ezen ficza-
modás mindenkor igen nagy erőszakra tör ténik, és a' 
megletteknél nem is könnyen lehetséges, mert a' fog-
nyujtvány letörik inkább. A' fej fordulatai alatt az em-
litett nyujtványnak oldalszálagai feszülnek, és ha az érin-
tett mozdulás erőszakos fokig lcénytetik, akkor azok 
megszakadhatnak, a' nyujtvány pedig az első nyakcsi-
golyának haránt szálaga alatt elsurranván, a' gerinczosz-
lop üregébe sudamlik. Gyermekeknél , kiknél a' fog-
nyujtvány még alacsonyabb és a' szálagok nem olly erő-
sek, az oldalszálagok szakadása olly erőszakra meges-
he t ik , melly a' fejet egyenesen fölfelé húzza. — Elő-
hozhatják pedig a' második nyakcsigolyának ficzamodá-
sát a' következő erőszakok: fejre való esés nagyobb ma-
gosságrul, a' tarkóra esett nagyobb ütés , vagy vala-
melly nehéz testnek arra történt esése, tótágasállás, b ik-
fenty, a' gyermekeknek fejőknél fogva való fölemelése. A' 
fognyujtványnak a' gerinczcsatornába való süppedése ál-
tal a' gerinczagynak nyomása és szakadása okoztatik, é3 
a ' segedelem lehetetlen. — Némelly esetek mégis azt lát-
szanak bizonyítni, hogy a' fognyujtványnak egyedül ol-
dalszálagai erőszak által megszakasztva, a' beteg ezen 
állapotban életbe' marad t , ámbár az említett nyujtvány 
illyenkor egyedül a' haránt szálag által tartatott légyen 
helyben. 

DELPECH, Précis élémentaiie 'stb. Vol. III. 47. 1. 

922. S. 

Az öt alsó nyakgerinczek a' nyaknak előre és oldal-
vást való hajlását , és annak forgó mozgását engedik 
m e g , mellyek mértékhaladó fokban történvén, a' f e r -
de nyujtványok ízfolűletei kölcsönös érületűkből k i -
lépnek , egymásnak vetemülnek, és természetes helyze-
tükbe nem térhetnek vissza. Eddigien ezen ficzamodás 
csak egy oldalfelé tapasztaltaték t. i. mint külső erő-
szaknak, vagy az izmok által eszközlött erős oldalvásti 
fejforditásnak következelme. A' ficzamodásnak helyén 
azonnal nagy fájdalom támad, a' fej a' ficzamodásnak 
ellenkező oldala felé fo rdú l , 's ezen helyezetben moz-
dulatlan marad, a' fejet mozgató izmok nincsenek gör-
csösen öszvchúzva, az orjnyujtványok a' ficzamodásnak 
hely étül egész a' fejig természetes irányukból kilépnek. 
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W a U h e r egyik középső csigolya két alsó ferde-
nvujványiriak ugyanazonkori ficzamodását tapasztalta , 
melly esetből az efféle ficzamodás kór jeléiül a' kővetke-
zőket adja elő: a' fej hatfelé szegül, a' nyak pedig ak-
ként göíbed meg, hogy eredeti irányvonala olly gör-
bévé lésben, mellynek domborúsága előre, homorúságá 
pedig hát felé tekint, a' mennyiben a' csigolyáknak mell-
ső részeik egymástól jobban eltávoznak, az orjnyujtvá-
nyok pedig mintegy egymásra tolódnak. -— Az eíféle fi-
czamodás, mint W a l th e r esete bizonyítja , a' gerincz-
agyra nézve veszédelem nélkül történhetik; de a' ge-
rinczoszlop illy és minden más féle sérelmeihóz is a' ge-
rinczagyra nézve életfenyegető hatások: nyomás, sza-
kadás , gyuladás 'stb. szegődhetnek, mikre a' halál vagy 
azonnal, vagy nem sokára következhetik. 

's) A' nyakcsigolyák tulajdon tapasztalásairól lásd: Journal für Chi-
rurgie u. Augenheilkunde. Bd. III. St. II. 197. 1. 

W. L a w r e n c e on Dislocations of the Vert.ebral. Medicb-
Chirurgical Transactions. Vol. XIII. 387. 1. , 

D u p u y t r e n , (de la Luxations des vertehres , et des ma-
ladies , qui la simulent j in Lecons orales. T. 1. 397. 1. figyelmez-
tet , hogy lehetséges illy ficzamodást, a' nyak csúzos bántalmával 
kicserélni , melly t. i. a' fejnek valamelly nagyobb erőltetése , 
vagy mozgatása után gyakorta nagy fájdalom , a' fejnek lehetetlen 
mozgatása, és félreszeyülése alatt hirtelen áll be ; mint ezen baj 
hasonló környülmények alatt a' gerinczoszlopnak akármelly helyén 
is (az úgy neVezett sáikánylövés, Drachenschusz) bekövetkez-
hctik. 

923. 5. I 
Ha valamelly ferde nyujtványnal^ ficzamodása ma-

gára hagyatik, a' fájdalmak lassan lassan/ elenyésznek, 
a' betegnek utóbajül más nem marad, n/int a' nyaknak 
termeszetlen állása, és a' fejnek korlátolt mozgása. A-
zért is némellyek (D e s a u 11, B o y e r, R i c h e r a n d, és 
D u p u y t r e n ) szerint legtanácsosabbnak mondatik az illy 
ficzamodást magára hagyni, mivel azt helyreigazitani akar-
ván , a' gerinczagy olly igen szenvedhet, hogy véletlen 
halál következhetik. l ' ) — Ezen vélemény azonban csak 
tökéletlen löttdolgon alapszik, holott több eseteket tu -
dunk, melly ekben a'ficzamodásnak helyreigazítása szeren-
csésen eszközölteték. — S e i f e r t 2') az ezen ficzamodás 
helyreigazítása ellen gördített okokat megczáfolta, és ő 
maga csakugyan szerencsésen eszközlötte is. Az alacson 
széken vagy földön ülő betegnek vállai erősen tartatván, 
a' mütevő a' beteg fejét , egyik kezét állkapcsára, mási-

GHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K, Í 1 
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kot a' nyakszírt alá tévén, meglógja, és a' nyújtást ele-
intén a' ficzamodás irányában , aztán pedig a' nyak irány-
vonala (Directionslinie) szerint teszi, melly is illendő fo-
kig megtétetvén, a' fejet jó erővel a' ficzamodás oldala 
felé fordítja. — A' nyakcsigolyák két ferde nyujtványai-
nak kificzamodásánál pedig annál sürgetőbb a' helyreiga-
zítás , és hogy ez vigyázva téve, szerencsésen meg is 
eshetik, W a l t h e r tapasztalása mutatja. A' beteg há-
rom izmos segéd által fekmentes irányzatban mint egy 
lebegőleg tartaték fö l , egy segéd a' beteg pofáinál fog-
va eszkózlé az ellenyujtást, a' másik pedig a' vállakat 
tartá vissza , és midőn már a' betegnek dereka ek-
ként feszítve tartatnék, egy harmadik segéd a' be-
tegnek fejét megfogván, ennél fogva tevé meg a' nyúj-
tást eleintén a' ficzamodás irányában, aztán pedig a' nyak 
természetes irányvonala szerint, az az eleintén a' nyak-
nak lassanként eszközlött kinyújtása alatt a' meghúzott 
fejet egy kévéssé még hátrább nyomta, mint a 'hogy már 
az előtt hátra nyomúlva volt. De midőn már a? nyúj -
tás ezen irányban bizonyos hosszasságra megtörtént volna, 
a' nyaknak nem engedett , hanem inkább lassanként 
nyújtott hosszabbitása alatt téteték vissza természetes he-
lyezetébe a' fej. 2 '). 

1 . ) P E T I T - R Ä D E L . S. BOYER , az i d . h . 1 0 8 . 1. 

2.) Ueber die prognostische Bedeutung und therapeutische Be-
handlung der Halswirbelverrenkungen; in RDST'S Magazin Bd. 
XXXIV. 419. lap. 

5) WALTHER az i d . h . 

921. S. 
A' hdtgerinczeh ferde nyujtványai nem ficzamodhat-

nak ki, valamint testeik sem , mert izfölűleteik igen szé-
les , szálagaik számosak, vastagok, a' gerínczeket kör-
nyelő izmok erősek, a' köztök történni szokott mozgás 
pedig csekély. Csak midőn a' csigolyák testei letörtek, 
ficzamodhatnak azok ki ; de a' midőn olly erőszak ha-
tott a' gerinczekre, hogy a' ficzamodáshoz a' gerinczagy 
nyomásának és megrázódásának tüneményei szegődnek. 
— Mind azon esetek, mellyek mitat hát — és ágyék-
gerinczek ficzamodásainak példányai hordatnak fői , ezen 
csontoknak törései, avagy a' gerinczagynak megrázatta-
tása, avagy másféle sérelmei voltak. — Ezen csigolyák 
testeinek alkotásához és öszveköttetéseihöz képest minden 
olly ficzamodásnak halál a' vége. 
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D u p u y t r e n (lel. h.) több olly eseteket öszveszedett, mellyek-
ben ficzamodás ugyan azonkori töréssel volt jelen; egy esetben a' 
csigolyák testeinek olly elhibbanása volt jelen, mellyben csonttö-
rés nem lévén jelen, a' baj a' gerinczközötti porcz elszakadásábul 
származott. Mind ezen esetekben halál következett be , még pedig 
a' gerinczagynak ugyanazonkori sérelme által. — Lásd egyszersmind 
Ch. B e l l , observations on Iojuries of the spiné and of the Thigh-
bone. London 1824. Pl. 2. 

A' mondottakbul kitündöklik, mit kelljen azon esetekről hin-
ni , mellyekben bizonyos külső erőszak behatása után a' gerincz-
oszlop táján valamelly emelkedés támadván, a' beteg föl nem egye-
nesedhetett 'stb. a' testnek hordóra vagy más domború testre való 
alkalmozata által a' hátcsigolyák vélt kificzamodását némellyek 
visszaigazitani gondolták. — B o y e r ezen tekintetből még azt is 
tapasztalta , hogy a' gerinczoszlopnak nagy megkornyadása alatt 
az orjak fölső és tövisközötti szálagai, valamint a' hátsó úgy ne-
vezett sárga szálagok is elszakadhatnak. A' szakadás egyedül a' 
tövisközötti és fölső szálagokra korlátoltatván , a' betegek hosszabb 
vagy rövidebb ideig nyugalom által meggyógyulhatnak; de a" 
sárga szálag repedtere mindenkor szélhűdés és halál következik. 

BOYER a z i d . h . 1 1 1 . I . 

925. S-

Az egyes csigolyák szálagai részint vagy egészen 
is megszakadhatnak, a' nélkül hogy ficzamodás támodna; 
hanem a' gerinczagynak ezen sérelmekkel járó melles-
leges bajai halált okozhatnak később vagy hamarább. — 
Ezen sérelmekről mind azt állithatni, mi a' gerinczcson-
tok töréseiről mondatott. — A' gerinczoszlop szálagai 
rándulásának (distorsio) és feszitéseinek eseteiben a' szo-
morú következéseket egyedül lobüző gyógymód, a' test-
nek tartós nyugodalma, később állandó hatású elvezető 
szerek által tartóztathatjuk föl. 

III. 
A> medenczecsontok ficzamodásai. 

CREVE , von den Krankheiten des weiblichen Beckens. Berlin 1795. 
4. 137. 1. 

926. S. 

A' medenczecsontok izkapcsolatainak széles folűlele, 
szálagaiknak tetemesebb erőssége okai annak, hogy azok 
természetes állapot jókban egymástul el nem távoznak , 
kivévén ha valamelly rendluvül nagy erőszak hat reá-
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jok. A' keresztcsont be , — a' csipcsont pedig fölfelé 
térhet. Ezen ficzamodások sohasem tökéletesek. Az erő-
szakok hatásai azonban a' medenczeüreg életműveire és 
a' gerinczagyra terjedvén, ezen életművek gyuladása, sza-
kadozása, vérkiömlések, 'stb. szármoznak á' medencze-
üregben f továbbad az alsó végtagok, a' vizellő-hólyag, 
végbél elbénulnak, 's velők többnyire a5 medenczecson-
tok törései járnak. 

Ezen veszedelmes sérelmek orvoslásának egészeri 
ollyannak kell lenni, mint a' medencze-csontok törései-
nél adók elő. (571. g.). 

Hogy a' csipcsontnak, magosról történt leesés által fölfelé 
való térése a' gerinczagy megrázattatásának vagy a' medenczeüreg 
életművei sérelmeinek tüneményei nélkül megeshessék, azt egy ta-
pasztalás bizonyítja. A' bal oldali szeméremcsont és csipcsontnak 
taréjjá magasabban állának, a' balsó alvégtag rövidebb volt a' má-
siknál , banem a' távolság a' tomportuí egész a' csipcsont taréjjáíg 
és térdig ugyan az volt mint a'másik oldalon; a' czombnak bajtása 
és feszítése a' szeméremcsont egyesülete és keresztcsip forrádásá-
nak táján nagy fájdalommal jártak , melly alatt gyakorta az egész 
csipcsont mozgott. A' nyújtás csak erös fájdalmat okozott, a' 
né lkül , hogy a' tagnak természetes hosszaságát vissza lehetett 
volna adni. Az orvoslás czélirányos lobüző gyógymódbul , és a' 
testnek megtartandó legfigyelmesebb nyugalmábul állott. Midőn a' 
beteg ismét járkálni kezdett, a' testnek terhe által lassanként is-
mét visszatért a' csipcsontnak illendő helyzetei 

BOYER, az id . h . 135. 1; 

927. S. 
A' csipcsontok eltérésének előhozására minél na-

gyobbnak kell lenni az erőszaknak akkor, ha az izülési 
oszveköttetések természetes erősségökben, merőségökben 
vannak; annál könnyebben megtörténnek azok, ba ezen 
izkapcsolatok petyhüdtek 's engedékenyek. Ez az eset 
a' terhesség alatt , midőn a' medenczecsontok szá-
lagai fóllazúlnak, megdagadnak. Innét gyakorta azon 
kinyujtatás által, mellyet ezen csontok a' szülés alatt 
kiállónak, avagy, ha az asszony, szülés után csak hamar 
mozogni kezd, a' medenczecsontok egyik vagy mindkét 
izületeiben elég erős fájdalom támad , melly min-
den mozdulat alatt megújul , melly alatt a' némber 
medenczéjének izületeiben eleintén mintegy szakadási ér-
zelmet , későbben pedig világos ropogást érez. A' be-
teg menése illyenkor bajos, és vizsgálat alatt a' két 
csipcsontok állását nem egyenlőnek találjuk, az egyik 
többé kevesbé magosabban áll mint a' másik. 
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A' medenczecsontok izszálagainak hasonló földaga-
dása, duzzadása és elpetyhüdése gyakorta valamelly be-
teges hajlam alatt is szármozhatik, midőn aztán csak 
csekély erőszak is képes a5" medenczecsontok elhibbaná-
sát okozni. 

928. S. 

A' legnevezetesebb javallás ezen esetekben- abban 
ál l , hogy a' medencze, a' mennyire csak lehet megerő-
sitessék, a' csiptáj körül derékszorító avagy bőröv té-
tetvén fö l , szorosan, minden mozgás eltávoztassák. A' 
fájdalmak illykor gyakorta azonnal megszűnnek, és a' 
betegnek mozgásai igen megkönnyűlnek. <— Az izszála_ 
goknak közokon alapuló elpetyhüdését, alkalmas orvos., 
lás, bekenések, elvezető szerek által 'stb. mennyire le-
hessen meggyógyítani, azt az egymis esetet kitüntető 
környűlményeknek kell meghatározni. 

929; f. 

A' farcsík külső erőszak által be -r avagy igen ter-
hes szülés alatt kifelé kénytethetik, mi által olly helyt-' 
ülő fájdalom támad, melly az alsó tagok mozdulataira, 
leginkább pedig székletétel alatt nagyobbodik, ollykor 
neki bőszül, kopogóvá leszen, midőn aztán genyedés tá-r 
mad. — Ezen úgy nevezett farcsíknak ficzamodása alatt 
a' szálagok nincsenek elszakadva, és a' farcsík lassan-
ként természetes helyezeté.be visszalép; hohnét a' vég-
bélbe to l t , avagy kívülről alkalmazott uj /segedelmével 
eszközlendő helyre tételi torekedés szükségtelen „ és az 
orvoslás illendő nyugalom, lobüző gyógymód, és hely-
belileg alkalmazott oszlató szerek használatábul áll, hogy 
t. i. a' gyuladásnak tüneményei ezen szerek által elhárí-
tassonak. Genyedés támadván, a' genynek minél előbb, 
út nyittassák, mert másként az igen laz sejtszövetben 
Jiagy pusztulások szarmoznak általa. 
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IV. 

A' bordák, és bordaporczok ficzamodása. 

930. g. 

A' bordák hátsó végeinek ficzanlodását, sok írók egé-
szen tagadják, mások ismét megengedvén azt , három ef-
félét t. i. be —föl — és aláfelé szolgálo tökéletes és tö-
kéletleneket különböztetnek meg. Halottbontások ezen 
iiczamodásoknak létét még be nem bizonyíták, azért 
mind eddig kételkedhetünk, ha a' bordáknak vélt ficza-
modása nem csonttörés volt-e inkább. 

931. 
A' bordák' fizamodásának megösmerésére a' követ-

kező jelek hordatnak fö l : a' bordák nagyobb mozgé-
konysága , melly az ujakat rajtok csúsztatván tapasztal-
ta t ik , és annál észrevehetőbb, minél közelebb jő az u j 
a' bordák hátsó végeihöz, bizonyos, a' testnek vagy bor-
dáknak mozdulatai alatt tapasztalható a' csonttörés vagy 
szélkór alattival öszve nem zavarandó ropogás, mellyet 
az orvos vagy beteg veszen észre; és a' borda hátsó vé-
gét fedező részek engedékenyebb tulajdona; melly tüne-
ményekhÖz még köhögés, elnehezedett lehelés , nagy fáj-
dalmak és más olly tünemények mondatnak szegődni, 
mint az 576. 5~han a' borda töréseknél hordattak föl. 

932. g. 
A' visszaigazitás ekként mondatik tellyesitetni; a' 

beteget egy jó kemény párnán mellére fektetvén, úgy 
hogy a' ficzamodott bordának mellső vége hátulra nyo-
massék, a' gerinczcsontok a' fizamodás fölött és alatt 
lenyomatnak. — A' helyreigazított borda az ő mellső 
végére és a' gerinczoszlopra tett többszörös nyomadék á l -
tal tartatik helyben, a'j nyomadékot mellszoritó által 
erősítvén meg. Czélunkat ekként nem érvén, némellyek 
azt tanácslák, hogy a' mellüreget fölnyitván, ujjal vagy 
horroggal tétessék a' ficzamodott borda helyére. — Olly 
balgatag nehezen leend, ki ezen tanácsot kövesse ! —-
Minden esetre legczélirányosabb leszen akként tenni, mint 
a' borda - törésnél, t. i. a' mellkasnak mozgásait széles 
mellszorítóval korlátolni, az egy ebb tüneményekkel i l-
lendőleg bánni. 
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933. S. 
A' fölső á l - és alsó való bordák porczai a' test-

nek erős hátrahajlása által megválhatnak, a" mennyiben 
az azokat egyesitő szálagok elszakadnak, midőn aztán 
az alsó porcz a' fölső alá nyomúl. A' baj helyén du-
dorodás és horpadás tapasztaltatik, a' beteg ott fájdalmat 
érez, és a' lehelés valamennyire gátolt. A' porczok ter-
mészetes helyezete ismét helyreállítathatik, ha a' beteg 
mélyen sziván levegőt, egyszersmind hátra felé ha j l i k , 
midőn azon közben nyomás tétetik a' kidudorodó porcz-
ra. — Az orvoslás másként az , mint ezen porczok tö -
résénél. 

A. C o o p e r (id. m. 537. 1.) azt áll í t ja, hogy a' 
porczok helytévedését, főkép a' 6. 7. és 8-dik bordáét , 
a' mellcsonttál és a' bordák végeitől nem ritkán köz 
gyöngeség következésében gyermekeknél tapasztalta 
legyen. 

A' vállperec z ficzamodása (luxatio clavieulae) sok-
kal ritkább, mint annak törése,és a' v'11 ecznek mind 
mell, mind váll-végén megeshetik. 

A' vállpereczmellvégéről úgy vélik, előre, hátra 
és fölfelé ficzamodhatik. — Ezen ficzanfodásoknál, ha az 
izfölületeknek elcsusszanása csak valamivel nevezetesebb 
is, az inas erősítő rostok, a' kulcskózötti szálag, és talán 
ollykor a'fejbicczentőnek kanafaiis elszakadni látszatnak. 
— Az előre való íiczamodásnál, melly a' legközönségesebb, 
és a' vállnak erős hátranyomása vagy befelé nyomása ál-
tal okoztatik, a' mellcsontnak fölső és mellső részén 
emelkedmény vétetik észre, melly is eltűnik, ha a' váll 
kifelé nyomatik; a' váll alantabb és befelé áll inkább; 
a' fej a' beteg oldal felé szegül, a' karnak mozgásai ba-
josak, fájdalmasak; a' vállat fölemelvén a' dudor lecsus-
szan; a' vállat leeresztvén pedig a' dudor a' nyakhoz 
fölfelé emelkedik. — Ollykor a' ficzamodás tökéletlen, a' 

y . 

A' vállperecz ficzamodása. 

934. S. 

935. S. 
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tokszálagnak csak mellső része szakad meg, a' csont csak 
kévéssé dülled ki. — A' fölfelé való fizamodásnal a' váll-
pereczek két mellvége közötti távol kisebbedik, és a' 
íiczamodott tag magasabban ál l , mint a' más oldali. 
A' hátrafelé térő ficzamodásnál a' vállperecz' mellcsont-
tal való ízülésének helyén horpadék, a' nyaknak alsó ré-
szén pedig emelkedmény éreztetik, mellynél a' gőgsíp 
(trachea) és bárzsing, a' nyaknak edényei és idegei mon-
datnak Öszvenvomatni, — A' föl - és hátfelé való íicza-
modásnak bizonyitására azonban gyűjtött tapasztalásaink 
nincsenek. 

A. C o o p e r (id. m. 402. I.) egy esetet hoz föl, mellyben 
a' hátgerincznek erős görnyedése a la t t , a' vállperecz mell végé-
nek hátfelé térő ficzamodása történt lassanként, és hol a' gátolt 
nyelés nyomos tüneményeinek elhárítása végett a' vállperecznck 
kimenyiilt végét le kellett venni. 

936. S. 

A' vállperecz' mellcsonthoz eső része ficzamoda'sá-
nak helyreigazítása könnyű, a' közben, hogy egyik 
kézzel a' könyök helyben tartatik, a' másikot a' vállnak 
fölső részére téve, vele a' váll ki - és hátfelé forditatik, 
mint a' vállperecztörésnek helyreigazításánál (587. 
Ezután az előre való ficzamodásnál a' váll előre nyoma-
tik ; a' hátra való ficzamodásnál hátfelé; a' fölfelé való-
nál pedig fölfelé; hogy t. i. a' mellvégnek isméti kicsus-
szanása elkerültessék; a' kar ' bizonyos helyezetében, a' 
vállperecztörésnél előadott kötözéseknek egyikével tartatik 
helyben. Mivel ezen kötözések többé kevesbé minden-
kor tágulnak, azért a' vállperecz mellvégén többnyire 
nagyobb vagy kisebb idömtalanság marad hátra, melly-
nek mégis a' kar mozgásaira nincsen befolyása. 

M e l i e r kötözését a' vállperecz előre térő fiazamodásánál 
1. Archives générales de MéJbcine. Janv. 1829. 53. 1. — F r o-
r i e p s chirurgische Kupfertafeln. T. CCXXVII. 

937. S. 

A' vállperecznek váll része csak fölfelé való irány-
ban fizamodhatik, 's ekkor is a' két ízfölületnek távola 
nem nagy. Oha ezen ficzamodásnak többnyire vállra tör -
tént erős zuhanás, mi által ez igen nagyon hátra sze-
gül. — Telei ezen ficzamodásnak: fájdalom a' válltetőn, 
a' vállnak alább süllyedése, a' vállcsúcs és a' vállpe-
recz vállvége közt támadt észrevehető horpadás, avagy 
?zen utolsónak kidudorodása, ezen két részek rendki-
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vűli mozgékonysága, a' karnak gátolt mozgása, főkép 
emelés közben, a" vállnak a' mellcsonttúl való csekély 
távolsága, a' dudornak eltűnése, ha a' váll hátfelé nyo-
matik , melly mégis azonnal előterem, ha a' váll ma-
gára hagyatik; — ha az uj a' lapcsont tövisén (sjnna sca-
pulaé) elő felé csusztatik, úgy az a' vállperecz kiálló vé-
génél megakad. 

938. S. 

Ezen fiozamodás mindenkor csekély fáradsággal iga-
zitatik helyre akként, hogy a' kar föl a' vállperecz felé 
emeltetvén, ennek váll vége lefelé nyomatik. A' kötö-
zés ugyan az, mellyet D e s a u l t a' vállperecz törésének 
számára ajánl, azon változtatással, hogy a' vállperecznek 
vállvégére többszörös nyomadékok tétetnek, és a' pó-
lya körfordulatai, mellyek a' beteg vállon és könyökön 
vezettetnek e l , illendőieg meghúzatnak, és ezen kivül a' 
kar még egy pólya segedelmével a' mellhöz szoritatik. 
Első napokban a' szenvedő részek hideg oszlató szerek-
kel locsoltatnak. Valahányszor a' kötözés tágul, mind 
annyiszor meg kell azt szorítani, mellyet 4. 6. hét múl -
va félre lehet tenni, többnyire nagyobb vagy cseké-
lyebb idomtalanság marad vissza, melly azonban a' váll 
mozgásait nem gátolj a. 

VI. 
A' fölkar ficzamodása./ 

BONN, Abhandlung von den Verrenkungen des Oberarmes. Leip^ 
zig. 1783, 

DESAULT, Chirurg. Nachlass. Bd. I. Thl. I. 220. 1. 
WARNECKE , Abhandlung über die Verrenkung des Oberarmes aus 

dem Schultergelenke und deren Heilart. Mit Kupfern. Nürn-
berg. 1810. 

BOYER, - az id . h . 162 . 1. 

MOTHE, Mélanges de Chirurgie et de medecine. Paris 1812. 
BÜSCH, Diss. de luxatione humeri. Berlin 1817. 
DUPUYTREN , de la différence dans le diagnostic des luxations et 

des fractures de 1' extréiiiité supérieure de 1' humerus; iiu Re-
pertoire général de- Anatomie et de Physiologie pathologiques. T. 
VI. 3e Trira. 165. 1. 
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MALGAIGNE , über die Verrenkungen des Schultergelenkes; im Jo-
urnal des progrés des Sciences et des institutions médicales. T . 
III. Paris 1830. 

939. g. 

A' vállizűlésnek szabad mozgékonysága, a' folkar-
koncz feje és a' lapcsont ízfolületének laposas völgyüle-
te közt divatló aránytalanság, az íztoknak csekély erős-
sége, és a' vállízülésre gyakorta történő külső erősza-
kok okozzák a' fölkar ficzelmondásának (luxatio hume-
ri) gyakoribbságát, mint akármelly más csontét is. 

940. 
A' fölkarnak feje három különböző irányban me-

nyűlhet ki : 
1.) ála — (és befelé) az ízfej a' váll-lapnak mellső 

szélén áll a' háromfejű karizom hosszú szilakának belső 
oldala, és a' lapcsontalatti izom közt. 

2.) befelé, az ízfej a' lapcsontalatti árok, és hason-
ló nevü izom közé vonúl a' nagyobb mellizom alá. 

3.) kifelé, a' tövisalatti árok és tövisalatti izom 
közé. 

Az aláfelé való ficzamodás a' leggyaporább, ritkább 
a' befelé való, legritkább pedig a' kifelé térő. Fölfelé a' 
fizcamodás lehetetlen részint a' vállcsúcsnyujtvány és á -
talában az ízülésnek erőssége, részint a' miatt hogy a' 
deréktul a' fölkar befelé annyira nem kénytethetik, 
mint szükség volna, hogy az fölfelé ficzamodjék-

A. C o o p e r (id. nr 416. 1.) még'egy negyedik re'szintes fí-
czamodást veszen fö l , ha a' tokszálagnak mellső része megszakad, 
és az ízfej a' hollorrnyujtványnak fekszik neki a'külső oldalon. _ 

941. 5. 

Ha a' fölkarcsontnak feje aláfelé menyűlt k i , úgy 
az az izmok öszvehuzódása által befelé (kifelé a' három-
fejű izom gátolja) innét lassankint föl a' vállperecz felé 
húzathatik. — A' kifelé való ficzamodásnál egy illy ké-
sőbbi helytévedés a' lapcsontnak tövise miatt nem lehet-
séges. -— A' fölkarnak íiczamodásánál tehát az ízfej négy 
különböző helyezetbe jöhet: 1.) aláfelé, 2.) kifelé min-
denkor mint eredeti helytévedés. 3.) befelé ollykor ere-
detileg, gyakrabban következőleg, 4.) be- és fölfelé 
mindenkor mint későbbi helytévedés. — A. C o o p e r 
azonban nem hiszi, hogy az ízfej, ha már egyszer az iz-
mok öszvehuzódtak, és nem nevezetes az erőszak, ké-
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sőbben elcsusszanhat, a'mennyiben rendszerint azon hely-
re vonul, mellyet később mutat. — Csekély helyválto-
zások a' nyomásnál fogva beálló fölszivás által támodhatnak. 

912. S. 

A' fölkar ficzamodásainak egyes fajai következő bé-
lyegekkel járnak: 

A' lefelé való fizamodásnál a' kar valamivel hosz-
szabb, kifelé csak egy kévéssé mozdittathatik, minden 
más mozgás pedig másíéle irányban erős fájdalmakot szül; 
öregebb embereknél azonban az izmoknak petyhüdt ál-
lapotja tágabb mozgásokat enged-, a' könyök a' deréktul 
eltávozik; a' beteg a' ficzamodásnak oldala felé.görnyed, 
az alkart félig meghajtva tar t ja , és könyökét csípejére 
támasztja. A' vállcsúcs (acromion) alatt , melly jobban 
kidülledni tetszik, horpadékot tapasztalhatni, az ízület 
domborodását elveszté; a' karnak középvonala a' hónally 
felé vonúlt.; és a' hónallygödörben a' kimenyült ízfejtül 
tekés domborodás éreztetik de csak akkor , midőn a' kar 
a' deréktul eltávoztatik. — Ollykor a' mozgások alatt 
bizonyos ropogás vétetik észre, melly a' kiizzadott gyur-
mátu l , vagy az íznedv kifolyásatul szármozik, a' fo ly-
tatott mozgások alatt el tűnik, és nem olly erős soha 
sem mint a' törésnél. Az izfejnek az idegfonatra törté-
nő nyomása által érzékenytelcnség vagy zsibbadás szár-
mozik gyakorta az ujakban. 

A' befelé való ficzamodásnál a' könyök a' derék-
tul eltávozik 's valamennyire hátra fordul , a' fölkarnak 
irányzata a' vállperecz közepének felel meaf, a' karnak 
mozgása hátra fe lénem igen fájdalmas, de/annál fájdal-
masabb az előre való. A' nagy mellizom alatt az izfej-
nek emelkedését lehet tapasztalni, a' kar maga vagy ter-
mészetes hosszaságu, vagy valamivel rövidebb , a' váll-
nak lelapülása leginkább hátulról tapasztaltatik, az al-
kar nincsen fél hajlatában. 

A' kifelé való ficzamodásnál a' kar be , és előre 
fordul , a' vállnak lelapulása főkép elölrül legészrevehe-
tőbb; az ízfej a7 tövisalatti > árokban emelkedik f ö l ; a ' 
kar előre a' legcsekélyebb fájdalmak alatt mozditathatik, 
minden más mozgás rendkívül fájdalmas. 

A' tökéletlen ficzamodásnál, hol az izfej előre a' hollorrnyujt-
vány felé vonul, a' vállíziilés hátának által ellenében egy horpa-
dékot találhatni, és a' szikály ízgödörnek (cavitas glenoidea) hátsó 
felét is észrevehetni; a' karnak tengelye befelé és előre ferdőlt , 
a' tagnak alsó mozgásai szüntelen tellyesitethetnek , csak föl nem 
emeltethetik a' kar, mivel a'karcsont a' hollorrnyujtványhoz kocz-
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czanik; az izfej látszatos emelkedménnyé dudorodik éa ha a' kai 
kanyarítatik, az izfejnek forgó mozgása e'reztetik. 

A' karnak ficzamodásánál igen bajos, sót többnyire lehetet-
len meghatározni; váljon az ízfejnek befelé való helytévedése ere-
deti-e vagy későbbi. Csak az egymás után következő tünemények 
rendének kikutatása, úgy maga a' visszaigazitás alatti műbáaás ad-
hatnak talán valamelly fölvilágitást. 

943. S, 

A' karnak ficzamodásai az ezen csontot érő erősza-
kok által oloztcitnok, az pedig, hogy melly része sza-
kad meg a' tokszálagnak, és melly neme mikor hoza-
tik elő ezen ficzamodásnak, a' kar irányátul függ, a' 
mellyben ezt az erőszak találja- Az aláfelé hibbanó fi-
czamodásnál a' nagy mellizom, a' legszélesebb hátizom, 
és a' nagy görgeteg izom öszvehuzódásai különös részt 
vesznek. Ugyan ezt állíthatni a' kótaláncsás izomról is, 
a' mint több példák bizonyítják, hol illy karficzamodás 
vallamelly nehéz teher fölemelése által okoztatott. 

A' fölkarnak ficzamodásánál a' lágy részek sérelme 
többnyire a' tokszálagnak elég nagy terjedetre haladó 
szétrepedésére, és a' szomszéd részek zuzódására korlátló-
dik. A' befelé hibbanó ficzamodásnál azonban a' lap-
csontalatti izom szétszakadása tapasztaltaték , valamint 
ollykor a' karnak szélhüdése, annak vizenyes foldagadá-
sa, avagy a' kótaláncsás izomnak bénulása jár a' ficza-
modással, vagy-későbben szegődik hozzá. Egynehány 
esetben pedig a' fölkar nyakának letörése tapasztaltaték 
egyszersmind a' ficzamodással. 

944. S. 
Azon gyulasztó tünemények, mellyek a' fólkar fi-

czamodásánál tapasztaltatnak, rendszerint csekélyek, ha 
t. i. a' visszaigazitás minél előbb tellyesitetik, ha pedig 
a' ficzamodás magára hogyatik, akkor a' karnak mozgá-
saiban nevezetes akadályok maradnak hátra, a' kime-
nyült csontfej xl izmok által erősen a' maga helyzeté-
ben tartatik, a' karnak mozgása egyedül a' vállnak moz-
gékonyságátul függ, és 4. vagy 8. hét múlva a' legna-
gyobb erőlködések által is lehetetlen a' helyre igazítás. 

945. S. 

A' fölkar ficzamodásának visszatételére a' vállnak 
elegendő erősen helyben tartatni, a' karnak a' szüksé-
ges fokig kinyíljtaLni, a' karfejnek pedig ugyanazon útan 
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kell visszatétetni, mint a' mellyen helyéből kimenyűlt. 
A' beteget közönséges székre ültetvén (erősebb esetekben 
asztalra hanyatt fektetvén) kézízülése fölött egy öszve-
hajtott vászöndarab közepe akként tétetik f ö l , hogy vé-
gei Öszvetekertetvén, segédeknek adathassonak. A' hó-
nally alá hosszúkás, eléggé vastag, a' nagy mell- és hát-
izom szélén tul haladó párna tétetik, 's erre öszvehajtott 
vászondarab tétetvén, ennek végei a' mellnek előso és 
hátsó részén az egésséges vállra vezettetnek, 's itt ösze-
tekertetvén, segédnek adatnak által. A' váll-lapnak még 
nagyobb megerősitéseűl a' válltetőre közepénél fogva még 
egy más vászondarab is tétetik, mellynek végei elől 
és hátul ferdén vezettetnek a' mellkasnak más oldalára, 
és egy segédnek adatván által, ez azokat azon irányban 
élegendőleg húzza és tartja. Avagy a' váll bizonyos kö-
tőlék, visszahúzó (Retractor) által erősitetik meg, ennek 
nyílásán bujtatván által a' k a r t A ' sebész a' tagnak kül -
ső oldala felöl á l l , a' segédeket a' nyújtás irányának és 
kfezdetének ügyében kormányozván. 

Az aláfelé való ficzamodásnál a' nyújtás egyenesen 
kifelé szolgáló irányban tétetik, melly ha már illendő 
fokig megtörtént, a' kar alá és egy kévéssé előre vezet-
tessék, mig csak a' test oldalához nem é r ; mi közben 
a' sebész testének mellső részével a' könyöknek támasz-
kodik és két kezeivel, melíyeket a' fölkar fölső es bel-
ső oldalára teszen, a' csontnak fejét gödrébe vissza-
igazitja. 

A' befelé való ficzamodásnál a' nyújtásnak ki - és 
hátfelé kell szolgálni, a' kar ezután előre és/aláfelé ve-
zettessék egész addig, míg ferdén a' mell előső részére 
nem fekszik, midőn is a' sebész az ízfejnek helyretéré-
sét azonkép ápolja, hogy egyik kezét a /könyökre , a' 
másikot pedig a' fölkarnak belső oldalára teszi < és az 
ízfejet kifelé nyomja. 

A' kifelé való ficzamodás ellenkező irányú nyújtást 
kiván mint az előbb eni. 
' ' P i t s c h e 1-től (anatotn u. Chirurg. Anmerkungen. Dresden 
1784. 66. 1.) M e n n e 1 t ő i (Loder's Journal Bd. III. St. 2. 300. 
1.) E c ko 1 d t t u 1 (Kő h 1 e r ' s Anleitung zum Verbände. Leipzig 
1796. 299. 1. Tab. VIII. Fig. 8. 9.) S c h n e i d e r^től (Lodert 
Journal Bd. III. St. 3. 466. 1.) és A. C o o p e r-tul (id. m.) külö-
nös visszahúzók ajánltattak. 

A' visszaigazitásnál következő pontokra szükség ügyelni : mi-
vel a' fölkarnak minden ficzamodása , ennek valamenyire emelke-
dett helyzetében történik , azért a' nyújtásnak is hasonló helyzet-
ben az előadott irány szerint kell tétetnie. Ezen helyzetben a' 
kótaláncsáB, tövisfölötti, és töyisalatti izmok cl yannak pety-
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hüdve, mellyek másként a' helyreigazítást leginkább gátolják. Ezen 
oknál fogva a' ficzamodás mindjárt eredete utári a' karnak vízirá-
nyos magosságig tett fölemelése , és az ujaknak a' hónallyba merí-
tett alkalmazata által igen könnyen helyreigazitatik. — A' kart 
előbb tilalmas természetes irányába hozni , míg a' fölkarfej azon 
helyre vissza nem tér , mellyből kilépett. Az ízfej rendszerint 
inkább az izmok munkássága, mint az egyenesen reá alkalmazott 
erő által csusszan vissza ízgödrébe. — A' mondottakbul kitetszik , 
a' M o t h e "') által ajánlott visszaigazitási utmódnak helyes-
sége. A' széken ülő betegnek válla egy hosszában összehajtott tö-
rülköző segedelmével , melly a' vállra téve két a' földón ülő se-
géd által tartatik, erősitetik meg, az ép oldalrúl álló harmadik se-
géd a' mell körül vetett vászondarabot fekmentes irányban húzza 
és tartja. — A' sebész a' beteg mellett asztalon állván , a' ficza-
modott kart két kezével megfogja, 's azt enyhén vonva , a' be-
teg feje felé emeli, erre egy kevéssé erosebben nyújtja k i , 's 
ekként csak nem minden fájdalom nélkül gödrébe vezeti a' fölkar-
nak fejét vissza. 

R u s t s ' ) ezen műbánást következőleg egyszeríti; a' tala-
jon szőnyeg , avagy lapos párnán ülő beteg szenvedő vállát a' fi-
czamodott résznek ellen oldalán térdelő segéd egyik karját a' 
beteg mellén, a' másikot annak hátán vezetvén el, két egymás-
ba kulcsolt kezeivel megfogja. Midőn ekkor ezen segéd a' vállat 
erősen és rendíthetlenül aláfelé kényteti , a' ficzamodott oldalon 
álló sebész, a' kart két kezével a' kézízülésen és alkaron megfog-
ván , azt egy kévéssé meghúzza, hogy t. i. az folyvást nyújtott 
helyzetben tartassék, mire a' kart körképűleg kanyarítván , azt 
egész a' beteg feje fölibe ha j t j a , úgy hogy a' fölemelt kar a' 
testnek hosztengelyével közegyenes irányba jőjön. A' sebész ekkor 
a' kart erősen meghúzza , mintha a' beteget karjánál fogva akar-
ná a ' földiül fölemelni, és azon pillanatban midőn ez történik, az 
ízfej vissza csusszan öngödrébe. A' mi ha meg nem -történik, 
a' sebész a' karnak nyújtását segédre bizhatja, maga pedig a' 
beteg mellé térdelve két hüvelykét a' ficzamodott izfej alá tévén , 
azt fölfelé nyomja, 's gödrébe kényteti. — Erre a' sebész egyik 
hüvelykét erősen a' hónallyba dugja , másik kezével pedig a' föl-
emelt kart a' könyökízülésen megfogván, a' kart vigyázva lebo-
csátja, midőn aztán , ha az ízfej nem ment volna vissza gödrébe, 
az az ellenébe tett hüvelyken , mint valamelly hengeren csusszan-
va , annál bizonyosabban visszaigazodik helyére. 

1. ) Az id . h . — BUSCH, az id . h . 
2.) RUST , önnön Magazin-jában fúr die gesamrate Heilkunde. Bd. 

X. 184. lap. 
F. LEONHARDT. Diss. de methodo Mothiana humerum luxatum 

reponenüi. Berol. 1820. 8. 

946. S. 

A' tellyesitett helyreigazításról az ízülésnek termé-
szetes alakábul, a' fájdalom elhallgatásábul, és a' kar-
nak szabad mozgásábul leszünk bizonyosak. A' fölkar 
újra kificzamodni való nagy hajlandóságának gátlására a' 
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karnak mozgása megakadályoztatok vagy akként, hogy 
a' kar nyaktul függő lcendőpereczben hordoztatik, vagy 
pedig még biztosabban, ha az egynehány körfordulatok 
által a' derékhoz feszítetik, egynehány körfordulatokot 
a' könyök alatt fel a' vállon vetvén egyszersmind által. — 
Az első napokban a' vállra hideg borogatások tétetnek, hogy 
a' zuzódásnak tüneményei elszéllesztessenek. — A' kar-
nak bénult állapotja maradván hátra (mitől félni min-
denkor okunk van, ha a' ficzamodás megeste után mind-
járt az egész tagban hideget, zsibbadást, és nehezséget 
érez a' beteg), szállékony bedörgölések, özönfördők ; 
hólyaghúzók, tüzkupok 'stb. kivántatnak. Ez szükség a' 
kótaláncsás izom szélhüdésénél is. 

947. S. 
Az említett mód szerint leendünk rendszerint ké-

pesek' a' karcsontnak kificzamodását helyreigazítani. Az 
izmoknak erőszakos öszvehuzódások lévén jelen, ezt elő-
szór az emlitett szerekkel leszen szükség enyhíteni. — 
A' tokszálagnak csekély nyílását sokak a' ficzamodás vis-
szaigazitásának akadályaúl tekintik egyes esetekben, mel-
lyet sejdíteni lehetne, midőn az ízfej helyére minden 
recsegés nélkül lép vissza, de innét azonnal kitér ismét; 
ezen esetben a' tokszálag nyílásának nagyobbitására a' 
kar mozgásai ajánltatnak. Ezen véleményt azonban szá-
mos tapasztalások megczáfolják. 

948. S. 
A' fölkar ficzamodásának visszatételére Ajánlott bá-

násmódon kivül még a' következendők érdemelnek em-
lítést: 1. a' heveny ficzamodásoknál a' ^beteg asztalon, 
vagy pamlagon hanyatt akként fektessék^ hogy a' beteg 
kar egészen a' mondott butrok széléhÖz essék. A' kö-
nyök' fölött a' kar körül egy nedves körpólya, és ezen 
egy zsebkendő erősitetik oda. A' sebész egyik lábával 
a' talajon állva, másik lábának sarkát a' beteg honal-
lyába alkalmozza, úgyhogy ő most a'beteg'oldala mel-
lett mintegy kukorog. A' zsebkendővel 3. vagy 4. óra-
perczenetig a' kart állandólag nyúj t ja ; mikép csakugyan 
a' közönséges körülmények közt a' csontfej könnyen hely-
reigazítathatik. — Nagyobb erő lévén szükség, a' zseb-
kendő helyett törülköző alkalmoztathatik a' karra, mel-
ly et többen is húzhatnak, a' közben hogy a' sark szün-
telen a' hónally üregében marad. A' kétfejű izom ellan-
kasztására a' beteg hajtsa meg alkarját. — Ezen bánás-

II Ii 
:üi ,111 

K f W '  
l i l l 
í í i l 

14. flí 



1 7 6 A' RÉSZEK VÁLTOZOTT HELYEZETE. 

móddal a' S a u t e r-é megegyez. A' beteg széken ülve i 
karja teste mellett le függőlegesen hajtva, az ezen irány-
ban a'̂  sebésztül egyik kezével kónyökizületében meg-
fogatván, a fóldfelé nyujtatik, a' közben hogy más kéz-
zel az izfej egyenesen előre nyomatik; 's egyszersmind 
a' jelen segéd a' ficzamodott karnak nyújtását, ezt ke-
zénél fogva húzván, ápolja, a' mi nem mindenkor, erő-
szakkal pedig soha sem szükséges. 1— A' befelé való fi-
czamodásnál a' kar inkább előre vezettessék. — 2.) A' 
beteg alacsony széken ül jön, â  sebész a' ficzamodott 
kart annyira eltávoztatja a' testtől, hogy térdét a' beteg 
hónállya alá tehesse, és a' közben, hogy lábát a' szék 
oldalához szegezi, egyik kezét a' fólkarcsontra egyene-
sen a' bütykökre, a5 másikot pedig a' vállcsúcsra teszi; 
ez után a' kart térde fölött lefelé nyomván, ekként iga-
zítja helyre a' ficzamodást. 

1.) Ueber die Einrichtung des verrenkten Achselgelenkes; ín Hu-
FELAND'S Journal. Bd. XL1II. St. 1. Juli 1816. 39. 1. 

2 . ) A . COOPER , a z i d . h . 

949. 5. 

Hol az igen erős személyeknél vagy elrégíilt ficza-
modásoknál az említett bánásmódok nem elegendők, és 
a' dolog arra kerül , hogy az izmok folytatott's hali-
hal mind inkább öregbített nyújtás által mind inkább 
elfárasztassonak, ott legczélirányosabban a' csigacsín 
alkalmoztatik. — A' beteg széken ülvén, válla visszahú-
zó (Retractor) által tartatik helyben, és melly a' beteg 
ép oldal melletti falba vert horogba akasztatik; a' nyúj-
tó pólya a' könnyök fölibe alkalmoztatik; és a' kötők 
által az ellenkező falhoz erősitett csigacsínnal egyesi-
tetik. A' nyújtásnak iránya ugyanaz mint a' segédek ál-
tal eszkozlöttnél; melly csak halkkal történik, akként 
hogy a' nyújtás közbe közbe félbehagyassék. A' nyúj-
tás az illendő fokot elérvén, a' sebész térdét a' hónally 
alá alkalmozza, lábát a' székre teszi, az ízfejet enyhén 
emeli és nyomja az ízgödörbe, mi azon pillanatban tör-
ténik, midőn a' nyújtás tágul rendszerint minden csat-
tanás , roppanás nélkül. 

Azon sokféle készületek, mellyek a' karcsont ficzamodásá-
nak visszaigazitására ájánltat tak, részint fölöslegesek, részint czél-
iránytalanok, mivel az erőműves erőszak az ízfejre igen hatal-
masan h a t , avagy a' nyújtás nem minden kívánt irányok szerint 
tétethetik. Ezen készületekhöz tar toznak: H i p p o c r a t e s kar -
poleza (aiube), O i i b a s i u s , P a r é , G e r s d o r f , S c u l t e t , 
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P u r m a n n , P e t i t gépelyei; R a k a t o n , H a g e n , F r e c k , 
M e n n é l , S c h n e i d e r , B r ü n n i n g h a u s e n 'stb. vissza-
húzói. 

950. S. 

Ha a' fölkarnak fizamodása már egynehány héttől 
fogva tar t , akkor, mielőtt a' nyújtáshoz fognánk, a' 
kar minden irány szerint erősen mozgattassák, hogy 
akként az ízfej fölszabadulhasson; az izmok elpetyhüdése 
pedig az emlitett szerek által eszközöltessék. Efféle el-
régült ficzamodások helyreigazítása után a' nagy melli-
zom alatt szélkóros daganat tapasztaltatik, melly oszla-
tó szerek alkalmazatára nem sokára eloszlik. — W e i n-
h o l d a' nagy mellizomnak inát metszé ketté, mivel az 
egy elrégült ficzamodásnál nem engedett. ' ' ) — A' váll-
ízülésbeni ficzamodások főkép petyhüdt egymiknél ugyan 
még több idő múlva is szerencsésen hel^reigazitathat-
nak;; a' helyreigazítást azonban erővel sokáig ne 
fartassuk, másként veszedelmes tünemények szármoz-
hatnak. a") 
1.) ZWANZIG, de luxatione ossis humeri et praecipue incisione 

aponevroseos musculi pectoralis majoris ad cur. luxát, invete-
rat . Halae 1819. 

2.) FLAUBERT , Mémoire sur plusieurs cas de luxation , dans les-
quels les efforts ont été suivi d ' accidens praves : in Repertoire gé-
néral d' Anatomie et de Physiologiepathologiques. T . I I I . Cah. 1. 

Az alkarnak ßczamoddsa ezen tagnak a' fölkarral 
való izegyesületében történi, és azon különzött ficza-
modásra osztatik, mellynek az orsó- és singkoncz kö -
zött van helye. 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 12 
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A. 

Az alkarnak a könyökiztiletboJ történt 
ficzamodása. 

952. S-

A' könyökízületnek nagy erőssége miatt ' itten 
tökéletes ficzamodások csak ritkán fordulnak elő, mel -
lyel mindenkor a' lágy részeknek nagy öszveszakadozása 
jár. A' ficzamodás hatfelé és oldalvást történhetik; elő-
re itt a' ficzamodásnak a' könyökcsúcs vagy kampónak 
(olecranon) egykori törése nélkül helye nem lehet. 

r 953. S, 

A' hátra felé térő ficzamodás a' legközönségesebb, 
és mindenkor tökéletes. A' koszorúnyujtvány (proces. 
coronoideus) a' fölkar sodornemű ízfölületének háta mö-
gé csusszanik, és azon gödörbe veszi magát, melly a' 
könyökcsúcs elfogadására szolgál. A' fölkarnak ízfólü-
lete ekként az orsó- és sin^csont mellső lapjára csus-
szanik, a1 koszorúnyujtvány es kétfejű karizomnak gyak-
pontja közé. Az oldalszálagok szétszakadoztak, srőtt az 
ízületet környelő izmok, a' bo r , és maga a' kar-ütér 
is elszakadhatott. A' könyökcsúcs a' fölkar hátsó oldalán 
egy nagy domborúsággá Ieszen, mí által a' háromfejű 
karizomnak alsó része helyéből eltolatik, az alkar félig 
hajtott helyzetben merően álL 

A. C o o p e r (id. m. 472. I.) egyedül a' singkoncznak hát-
rafelé való ficzamodásárul is emlékezik, a' nélkül hogy az orsó" 
koncz a' fölkaron hátulra nyomatott volna. Az alkar elidomtala~ 
nodása illyenkor szembetűnő, az alkar és a' kéz befelé szegül, a ' 
könyökcsúcs előre dudorodik, a' kar ki nem nyújtathatik, csak 
erőszakkal, melly képes a' ficzamodást helyreigazítani , az alkar 
egyszersmind egyenes szegletnél jobban nem hajtathatik meg. A'kór-
határzat bajos lehet : a' kiilönző jeleket a' singkoncznak kiállása, 
és az alkarnak befelé való szegülése teszik. 

954. 

Az oldalvásti ficzamodás tökéletlen vagy 'tökéletes 
lehet ; a' kifelé térő ficzamodás gyakorább a' befelé vá-
lónál. Az elsőbbíknél a' fölkarnak belső ízfölűlete többé 
kevesbé kiáll , és a' singcsontnak ízfölűlete kifelé nyo-
módot t ; a' könyökcsúcsnak hegye a' fölkar hátsó fölű-
letének áll neki , mi által az alkar könnyeden meghajol-
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va meredten áll. Al befelé térÖ ficzamodásnál ,az 
S-képű kanyarodéknak (S-förmige Ausschweifung) egy 
része többé kevesbé a' belső, és a' fölkarnak izfeje a' 
külső oldalon dudorodik k i ; az alkar folyvást hajolva 
van. Ezen ficzamodások a' könyökízület szálagainak sza-
kadásai nélkül meg nem történhetnek, magok az alkar-
nak izmai is eredetüknél megszakadhatnak, inrmét az 
alkar gyakorta helyzetében nincs annyira megfeszítve, 
mint a' hátra térő ficzamodásnál. Az oldalvásti tökéle-
tes ficzamodásoknál az a l - és fölkar ízvégeinelc kidudo-
rodása sokkal szembetűnőbb mint a' tökéletleneknél, és 
a' lágy részek nevezetes szakadása miatt az alkar minden 
irány szerint mozgatathatik. 

Mivel az alkar ficzamodásaináf az ízfölületek egymással még 
többnyire érületben vannak; azért a' tagnak mozgásai alatt re-
csegés szármozhatik. 

955. S. 

Az alkar hátfelé való ficzamodása többnyire feszi-
tett kézre történt esés által okoztatik, ha az alkar meg-
hajtva, a' fölkar pedig feszülve vagyon. Ha az al-
kar valamelly erőszak által egyik vagy másik oldalra 
kénytetik, akkor oldalvásti ficzamodás szármozhatik. 

956. g. 
A' könyökízületnek ficzamodásai ugyan mindenkor 

nevezetes lobtüneményeket okozhatnak, sőtt feriés és 
ideges bajokat is szülhetnek, átalában véve mégis nem 
veszedelmesek; ha pedig több ideig magokra hagyatnak, 
a' helyreigazítást később meg nem engedik.-'-Ha a 'há t -
ra tévedő ficzamodásnál a' fölkarnak ízfolülete a' bőrön 
átrontott, akkor ugyan az eset mindenkor igen nyomos, 
a' tapasztalás mégis azt mutat ja , hogy A gyógyulás min-
den különös tünemény nélkül megeshetik. Ezen ficza-
modással a' kétfejű karizom, a' karütér vagy közepetti 
idegnek szakadása köttetvén Öszve, az eset igen vesze-
delmessé válik. Az oldalvásti tökéletes ficzamodások 
veszedelmesebbek a' hátra tévedőknél. A' tökéletlenek 
nem nyomosak, és a' visszaigazítást is könnyen megen-
gedik , még rájok nem ösmerve is a' következelmek ke-
vesbé lennének nyomosak, csak a' beteg jókor mozgá-
sokat tenne. 

957. S. 
A' könyök ficzamodásainak helyretétele soha sem 

jár nehezséggel, midőn az elég korán eszközöltetik. A' 
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nyújtást és cllennyujtást két segéd tellyesiti, kiknek egyi-
ke egyik kezével a' kézízület fölött az alkart megfogván, 
másik kezét az alkarnak fölső és belső részére teszi; a' 
másik ségéd egyik kezét a' vállízületre tévén, másik 
kezével a' fölkarnak alsó részét nyomja vissza. A' sebész 
maga a' hátra tévedő ficzamodásnál a' könyökét két ke-
zével akként fogja meg, hogy négy ujai mindkét ke-
zének a' fölkar mellső, két hüvelyke pedig annak hátsó 
oldalára jővén, ezekkel ha már a' nyújtás elegendőleg 
megtörtént, a' könyökcsiícsot lefelé és előre nyomja. — 
A. C o o p e r a' beteget székre ülteti , ön térdét a kö-
nyök belső oldalára alkalmozza, a' kézízületet megfogja, 
és a' kart meghajt ja, 's egyszersmind térdével az orsó-és 
singkonczra nyomást teszen, hogy ezeket a' fölkartul meg-
válassza^ és a' közben, hogy térdével a' nyomást teszi, a' 
kart erővel ugyan , de csak halkkal hajtja. —A'kar t ágy-
láb körül is 'erősen meg lehet hajtani. — A' véghez vitt 
helyreigazítás után a' 1 " " ' " e t nedves nyomadékok-

pedig a' kar kendőpereczbe akasztatik. A' bekövetkező 
gyuladási tünemények magokhoz mért lobüző gyógymód, 
és szakadatlanul folytatott hideg borogatások által hán -
tatnak el. A' kötözés minden másodnap mégújitatik, mel-
lyek alatt csendes kézhanyintásokat és borintásokat te-
szen a' beteg, hogy t. i. ezek által a' diszlett helyre-
igazításnak megléttéről bebizonyodjunk. — A' singkoncz-
nak magányos ficzamodása az emlitett módok közül 
egyikkel mindenkor könnyen helyretétethetik. 

Ha az orsónak gyűrös szálaga (Lig. annulare radii) nincs el-
szakadva-, úgy az orsócsont a' singgel illendő helyére visszatér. 
Ha pedig ezen szálag el van szakadva, úgy az orsónak még Itülönö-
sen kell helyre nyomatnia, és egy hátsó oldala mentére alkalma-
zott zsindely által szükség ismét lehetséges kificzamodását gátolni. 
— Ha a' hátfelé való ficzamodásnál a' fölkarnak alsó vége a' 
börön áthatott , akkor ez által a' helyretétel nem mindenkor le-
szen ba jos , melly is mihelyt csak lehet , tellyesitessék, a' seb 
pedig hegesztessék be. Ha már heves gyuladás állott volna b e , 
úgy egyedül a' kiálló csontvégnek lefőrészölése lenne képes a ' 
tüneményeken enyhíteni. — A' karütérnek és közepetti idegnek 
ketté szakadásánál, amazt először a' helyreigazítás előtt lekötni 
kellene , melly esetben azonban a' hihetőleg beköszöntendö fené-
nek veszedelme a' tagcsonkitást is szükségessé tehetné. 

kai boritatván be, pólyáztatik be, maga 

958. S. 

Az oldalvdsti ficzamodásol helyreigazításánál az 
emlitett módon bánunk, csakhogy az ízvégeket két kéz-
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ze 1 ellenkező irányban kell nyomni, mint a' hogy ki-
menyültek. — A' C o o p e r a' nyújtást az oldalvásti fi-
czamodásnál is térden tellyesiLi a' fölebb említett mó-
don. De ollykor a' karnak erős kinyújtása is elegendő.— 
A' lobtünemények az oldalvásti ficzamodásnál minden-
kor nyomosabbak, mint a' hátfelé tévedőnél, honnét itt 
még szorosabb lobüző gyógybánás leszen szükséges. 

959. S. 

Ha bár a' könyök-ficzamodásoknál nagy is a' ha j -
landóság arra, hogy idővel helyre nem igazítathatnak, 
mégis, ha már a' gyuladás nagyobb fokig fejledett, a' 
helyreigazításhoz előbb fogni nem lehet , mintsem az 
mérsékeltetik. — Mi előtt valamelly elrégiilt ficzamodás 
helyreigazításához fognánk, tétessenek néhány nappal 
az előtt az alkarral ismételt mozgások, csak ezek után 
iparkodjunk a' helyretételen. Többszöri iparainkkal czé-
lunkhoz nem érvén, álljunk el erőszakos erőlködéseink-
tő l , mivel mindenkor heves gyuladástul tart ha tu tűt. 

A' könyöknek előre térd fíczamodásánál , melly csak a ' kö-
nyökcsúcsnak eltöréjével jöhet elő , ugyanazon mubánás kívántat-
nék , mint említők ezen csontdarab törésénél , egyszersmind pedig 
a' legszorosabb lobüző gyógymód volna szükségen. 

960. S. 
Az orsócsontnak hátra való ficzamodása a' leggya-

koribb, és megletteknél litkábban fordul elő i^aint gyer-
mekeknél. Ezeknél nem mindenkor támad egyszerre, 
hanem azon szokás által, hogy a' gyermekek kezeknél 
fogva vezettetnek, miként az orsókoncz, ízfoglalatának 
ellaaltadása, petyhüdése hozatik elő, melly is az orsó-
csont ízvégének nagyobb kidudorodááa, és ízületének 
fájdalmas daganata által mutatkozik, és ha az erőszak 
még tovább is tar t , az orsókoncznak hátra tévedő ficza-
modása hozatik elő. Azon pillanatban, midőn a' ficza-
modás támad, a' beteg élénk fájdalmat szenved, az al-
kar meghajlik, és a' kéz borintási helyzetbe fe rdül ; a' 
hanyintás lehetetlen, 's a' fájdalmat öregbiti; a' kéz 
és az ujak közepszeríí hajlásban vannak; az orsócsont-
nak fölső ízvége világos dudorrá emelkedik. 

961. S. 
Az orsócsont fölső végének előre térő ficzamodása erő-

szakos hanyintásnak a' következelme. Az alkar egy ke-
véssé haj lot t , a' íolkarral azonban egyenes szegletbe 



182 a' r é s z e k v á l t o z o t t h e l y e z e t e . 

még sem hajtathatik egészen 5 ha az alkar hirtelen meg-
haj tat ik, az orsókoncznak feje a' fólkar mellső részé-
höz Vítődik, mi által a' karhajtás azonnal meggátoltatik. 
A' kéz borintott helyzetbe szegül, melly mégis tökéle-
tesen sem hanyintás sem borintásba nem hozathatik; bá-
tor a' borintás csak nem tökéletes. Az orsókoncznak fe-
jét érezhetni, főkép a körbe forgó mozgások alat t ; a' 
mi , és az alkar hajtásának fóltartása a' legbizonyosabb 
jelek. 

B o y e r az előre térő ficzamodásnak lehetségén ugyan akkori 
törés nélkül kételkedik , mivel a' hanyintás ezen ficzamodás előho-
zatalára szükséges volna , a' fölkarcsontnak kis feje által , melly 
az orsókoncznak fejéhöz erősen odanyomódik , meggátoltatik. Ezen 
állítást azonban mások és tulajdon tapasztalásom is megczáfolja. — 
A. C o o p e r (id. m. 474. 1.) az orsókoncznak előre tévedő fi-
czamodását hatszor, én magam pedig egyszer tapasztaltam. Az 
oisócsont a' singkoncztul a' koszorúnyujtvánnyal való egyesületé-
nél fogva megválik és feje a' fölkar külső bütyke fölött lévő gö-
dörbe , és a' singkoncz koszorúnyujtváuyára vonatik. — A' vizsgálat 
az orsókoncznak fejét a' fölkar külső bütyke fölött lévő gödör-
ben , a' singkonczot természetes helyzetében, az orsócsont gyú'rős 
szálagát, a' könyök haránt húrját (chorda transversalis cubiti) 
a' tokszálagnak mellső részét, és részint a' csontközötti hártyát 
elszakadva lenni mutatta. — Ezen utolsó szálagnak megsza-
kadása engedi meg a' két csontnak egymástuli elválását. 

R o u y e r (Journal général de Médecine. April 1818) és 
V i l i a u m e (I. Frorieps Notizen, März 1828. Nro 429.) az or-
sókoncz fölső végének előre történt ficzamodását szinte tapasztalák. 

962. S. 
Az orsócsont ezen ficzamodásainak helyretétele kön-

nyű. Az egyik kézzel az alkar nyújtatván, a' másikkal 
az orsókoncznak feje helyére nyomatik, az alkar pedig 
a' hátra való ficzamodásnal hanyintásba, az előre való-
nál ellenben borintásba hozatik, melly is miután az ízü-
let nyomadék és néhány körfordulatok által megerosi-
tetett volna, ezen helyzetében ön mellső és hátsó olda-
lára alkalmazott zsindelyek által tartatik. 20. vagy 25. 
nap múltával az egész kötözés félre tétethetik, a' 
karnak pedig gyöngéd mozgások engedtethetnek. 

A. C o o p e r szerint az orsókoncznak előre történt 
ficzamodása gyakorta nagy erőszakot kiván, és ő esete-
ket hord föl , hol a' helyretétel lehetetlen vo l t ; ha-
lottakon tett kísérletei által mégis úgy látszik neki, 
hogy a' kézen tett nyújtás, hol ez egyedül az orsó 
lconczra hat , . legczélirányrosabb legyen és csak-
ugyan magam is ekként könnyen véghez vivém a' hely-
reigazítást. 
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Ha (a' 960. 5-ban) [előadott tünemények az orsó-
csont ízegyesületének elpetyhüdését matatják , úgy a' 
karnak minden húzása, vonása, mozgatása eltávoztassék, 
az alkar félig hajtott helyzetben erősi tessék meg, a' 
szálagok ellankadása pedig czélszeres bedörgölések és bo-
rogatások által hozassék rendbe. 

VIII. 

A' kézizülésnek ficzamodásai. 

963. S-

A' kézízületen háromféle ficzamodás történhetik: 
1.) az alkar két csontjainak ficzamodása, 2.) az orsó-
csontnak, és 3.) a' singkonczjiak kimenyiilése. 

964. g. 

A' kéznek ficzamodása az alkar mindkét csontjaival 
való egyesületéből előre, hátra, avagy egyik vagy má-
sik oldal felé eshetik meg. A' két utolsó ficzamoaás-fa-
jok csak tökéletlenek, a' két elsők pedig többé keves-
bé tökéletesek lehetnek. Az előre térő ficzamodásnál a' 
kéz igen hátra hajl ik, a' kéztőízületnek belső oldalán 
szembetűnő kiállás látszik, az ujak és hasonlókép az al-
kar is hajolva vannak. A' hátrafelé szolgáló ficzamodás-
nál a' tünemények épen ellenkezőleg tapasztaltatnak. Az 
egyik vagy másik oldalra való ficzamodásnál a' kéz el-
ferdül , közeledés vagy távozás, (Adductio v. Abductio) 
és egyszersmind az orsó - vagy singoldalon dudorodás 
tapasztaltatik. 

965. 

Ezen ficzamodást mindenkor a' kéznek igen erő-
szakos , ezen vagy azon irány szerint való meghajtása 
okozza, honnét a' szálagok mindenkor öszveszakadoz-
nak, az inak pedig a' ficzamodás oldalán szer fölött hú -
zatnak , nyújtatnak. A' szálagokon kivül csak ritkán 
vannak más lágy részek elszakadva. 
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966. S. 
A' kéz ficzamodásának helyretétele nem igen nehez. 

A' kéznek nyújtása, és a' kimenyült kéztőcsontokra el-
lenkező irányban tett nyomás, mint a' hogy helyükből 
kimentek, rendszerint elegendők. A' helyreigazítás után 
a' kézízület nedvesített nyomadékokkal tekertetik körül, 
mellyek aztán körfordulatokkal erősitetuek meg. Az 
újólag ficzamodásra lévén hajlandóság jelen, a' mi több-
nyire az előre és hátra szolgáló ficzamodásnál csak ugyan 
jelen is van, a' kéznek tenyéri és háti oldalára zsindely 
alkalmoztassék, mellyek szinte körfordulatokkal tartat-
nak oda. Heves gyuladási tünemények szoktak rend-
szerint szarmozni, mellyek czélszeres lobüző gyógymó-
do t , és hideg borogatásokat kívánnak. Később fűszeres 
borongatások , léles kenegetések 'stb. alkalmoztatnak 
azért, hogy a' kézízületnek ollykor sokáig tartó dagana-
tát szétoszlassák. 

967. S. 

Az orsóloncsnak magányos ficzamodásán^l, melly 
r i tka, az orsó a' kéztőnek mellső részére csusszanik, 
és a' hajó — meg nagy sokszegű csontra telepedik. A' 
kéznek külső oldala hátra s z e g ü l a ' belső pedig előre, 
az orsócsontnak végét a' kéztőnek mellső részén lehet 
feldudorodva látni ; az orsókoncznakkarcznyujtványa nem 
áll többé a' nagy sokszegű csonttal által ellenben. — 
Oha ezen ficzamodásnak, a' kézre való esés, ha t. i. ez 
hátra van hajtva. A' m ű - és gyógybánás a' két csontok 
ficzamodásaéval megegyez. 

968. 5. 

A' singloncz ficzamodásánál, melly ritkább , és 
mellynél a' tömlőképű hártya el vagyon szakadva, a' 
csont közönségesen hátra felé csusszant, a' kéztőnek há-
tán dudorodik föl , és ámbár a' csont természetes hely-
zetébe könnyen visszanyomathatik, az idomtalanság még-
is azonnal visszatér, mihelyt a' nyomás tágul. Kórha-
tárzati jeleit ezen ficzamodásnak a' singkoncznak az ik-
képü csonton (os cuneiforme) való fölemelkedése, és a' 
karcznyujtványnak a' kisuj kózepkézcsontja vonalátul 
való eltérése teszik. — A' csont nyomás által kénytetik 
helyére, mellyben az alkar két oldalára tett zsinde-
lyek , és a' singkoncz végére alkalmazott nyomadék ál-
tal tarlatik meg. 

/ 
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Az orsócsont gyakorta ízülése fölött egy hüvelyknyire törik el, 
éa ha a' törés ferde, akkor olly nevezetes elcsusszanás támad , 
hogy a' singkoncz előre tér. — A' kéz illyenkor hátulra erősen 
az alkar felé húzatik, a' singkoncz dudorát a' keztőhajtó sing-
izom (musculus flexor carpi ulnaris) ina alatt épen a' lencsecsonton, 
az orsókoncznak tört végét pedig a' kéz hajtó inai alatt lehet érezni. 
— Az orsócsont tört végeinek illendő helyreigazítására erős nyúj-
tás kívántatik.; mellyek természetes helyzetükben akként tartat-
nak , hogy a ' kézízület belső részére kis párnácska , a' kézhátra 
ismét egy más tétetven, ezek körpólya segedelmével erősen oda-
szoritatnak. Az alkar hajtó részére és belső oldalára párnával 
jól kibélelt, egész a' közepkéz csontjainak végéig érő zsindely al-
kalmoztatik , 's ez az alkarnak fölső részétül egész a' kézízületig, 
de nem tovább körpólyával szorítatik meg. — Az orvoslás fiatal 
személyeknél 3. öregebbeknél 4. egész 5. hétig tartson , a' míg 
mozgások engedtetnek meg. — A' D u p u y t r e n-től (606. 
ajánlott kötözés a' törött végeket helyzetűkben itt is megtartja. 
— Ezen a' singkoncenak ficzamodásával szövődő törése az orsó-
csontnak nem ritkán singkoncz végének a' köztakarókon való 
átrontásával jár. Midőn ha az orsócsont nincsen öszvehasadozva, 
a ' gyógyulás rendszerint minden különös tünemények nélkül végbe 
megyén. 

A' C o o p e r az id. h. 505. lap. 

IX. 
A' kéz egyes csontjainak ficzamodása. 

969. S. 

Csak a' fejescsont (os capitatum) léphet ki a' hajó-
és félhódképű csonttal való egyesületéből., melly ficza-
modás a' kéznek háta felé való nagy meghajtásábul szár-
mozik, mi által a' fejescsontnak helyén olly korlátolt 
daganat támod, melly a' nyomásra lesüpped, de mihelyt 
ez enged, azonnal ismét fölemelkedik. — A' helyreigazí-
tás a' csont kidudorodó fejére tett nyomás által kön-
nyen tellyesítétik; midőn aztán a' kezet több ideig ki-
feszítve szükség tartani, ezen czélra a' kéz egy falemezre 
tétetvén, a' dudorra nyomadék és egy kis zsiridelyda-
rab által nyomás tétetvén, ezen eszközök körpólya által 
erősitetnek meg. Ha valamelly, bár csekély kidudorodá3 
marad vissza, az semmi bajokkal sem járván, semmit 
sem teszen. 

A' fejes- és kajmacscsont (os unciforme) ollykor szálagaik-
nak elpetyhüdése miatt helyzetükből kimennek, úgy hogy kézhaj-
tás alatt a' kéztőnek hátán dudorodásokká képülnek, és a' kéz 
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a' kézízület segedelme nélkül nem is használtathatok. Ragtapasz-
csikók és pólya rendint elegendők a' kézízület ápolgatására, mi-
ken kivül még a' részek erősítésén özönfordók , szállékony irek be-
dörgölésével, 's több efélékkel iparkodhatunk. 

970. g. 
Egyedül a' hüvelyinek hözeplézcsontja képes nagy 

sokszegü csonttal való egyesületéből kilépni, midőn az 
igen nagyon meghajtatik. Azon dudor, mellyet a' kö-
zepkézcsontnak kificzamodott vége fölfelé képel, igen 
csekély; a' hüvelyk a' tenyérfólulet felé görbed, és ki 
nem feszítethetik. — A' helyreigazításnál a' hüvelyken 
és a' kéztőn tétetik a' nyújtás és ellennyujtás, melly 
alatt a' kimenyült ízvég helyrenyomatik; mellyhen hogy 
megmaradjon, a' hüvelyk nyomadékokkal és körfordu-
latokkal bonyolitatik körül , a' hüvelyk hátsó oldalához 
egyszersmind egy vékony zsindelkét erősítvén. Ha talán 
ezen ficzamodásra iziben nem ösmerünk, mi könnyen 
megeshetik, ha már daganat származott, akkor a' hű^ 
velyknek mozgásai örökre gátolva maradnak. 

971. f. 
Az ujperczel az ujak erős előre vagy hátrahajtása 

által csakugyan előre vagy hátulra ficzamodhatnak. Az 
előre történt ficzamodásnál a' ficzamodot ujpercz há-
tulra 'szegül, az egyeb uj meghajlik; a' kimenyült íz-
fölületek dudora a' tenyéri oldalon tapintatik; ellenke-
zőleg vannak ezen tünemények a' hátra való ficzamodás-
nál. — Ha ezen ficzamodások csak keres ideig magokra 
hagyatnak is, a' helyreigazítás többé nem eszközöltet-
hetik ; melly gyakorta nagy erőben kerül, mivel az íz-
fölületeknek szélei egymásnak szegülnek, mellyeknek 
egymástul el kell távoztatniok. 

X. 
Á' czombkoncznak ficzamodása. 

BOYER, az id. li. 261. l ap . 
A. COOPER, az id . h . 27. 1. 

972. S. 
A' czombloncznal ficzamodása négy irányzat felé 

történhetik. 1.) hátulra és fölfelé a' bélcsont hátára: 2.) 
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befelé és alulra. a' peteképü vagyis monyorá likba: 3.) 
hátulra és aláfelé az ülbevágányba: 4.) fölfelé és előre 
a' fancsont vizirányos ágára. Ezen ficzamodások közül az első 
leggyakorább, a' negyedik ritkább mint a' második , a 
harmadik pedig leggyérebben jő elő, sőt ezt több irók 
épen tagadják. — A' tokszálag a' czombnak akármelly 
ficzainodásánál is szakadva vagyon, valamint a' görgeteg 
szalag is, ez azonban a' be - . és aláfelé térő ficzamodás-
nál egészen megmaradhat. 

A. C o o p e r (id. m. 98. 1.) a' fölszár egyes ficzamodásai-
nak gyakoriságára nézve más arányt tesz föl. Szerinte a' hátra 
és fölfelé való ficzamodás leggyakrabb, ez után következik az 
ülbevágányba t é r ő , erre a ' monyorú likba tévedő jő ; végre a' 
fancsont vizirányos részére csusszanó a' legritkább. 

973. 5. 
A' föl és hátulra tevedő ficzamodásnál a' czombfej 

a' csípcsont külső fölületére pattan, és a' külső csípgö-
dör (fossa iliaca externa) és a' legkisebb farizom közé 
vonúl. — A' láb e' mellet egész 2YZ hüvelykkel rö-
videdik meg, a' lábujak '4 másik láb lábtöve felé vannak 
fordulva, a' térd és láb befelé szegülve; a' láb a'másiktól 
nem távolitathatik, de a' ficzamodás által okozott kö-
zeledés öregbitethetik, az az a' ficzamodott láb a' má-? 
síkon keresztbe vettethetik. Ha nevezetes bőrvéraláöm-
lés avagy daganat nincsen jelen, úgy a' térdnek befelé 
való kanyarodása alatt a' czombkoncz' fejét a' csípcsont-
nak külső lapján világosan érezni lehet; a'/tompor ke-
vesbé áll ki, a' csípcsonttaréjhoz közelebb tapintatik, a' 
csípő gömbölyű idomát elveszté. A' kezekkel egész le-
hetségig kénytetett nyújtása a' tagnak, ennek természe-
szetes hosszaságát vissza nem adhatja. Ezen ficzamodás 
megvénülvén, a' tag befelé való fordultát megtartja, és 
a' beteg csak lábujhegyen lépdel, és tagja nevezetes 
megrövidülésének ellenére lassanként járkálni is elkezd. 
Ezen körülmények közt a' valamennyire meglapúlt czomb-
fejet a' bélcsontnak külső oldalán egy különös, neki meg-
felelő odxíban találhatni, melly az újdon támadt csont-
gyurma által környeltetik. A' kis és középső farizom 
ki vannak nyújtva, sejtrostos gyurmává változva, a' czomb 
tériméjébül veszejt. — Ezen ficzamodás olly esés, vagy 
más valamelly erőszak által okoztatik, melly a' czom-
bot befelé és előre kényteti; melly annál könnyebben 
támad, minél messzebbre találja az erőszak a' czombot 
a' csípizüléstül , és ha egyszersmind a' farizmok is 
ugyanakkorilag öszvehuzódva vannak. 
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974. 5. 
A' be- és aláfelé tévedő ficzamodásnál az ízfej a' 

peteképű likba süpped. Ámbár az ízvápának tulajdona 
e' nemű ficzamodásra hajlandónak látszik, mégis csak 
ritkán fordul az elő, mivel csali egyetlen egy erő-eset 
által hozathatik elő, melly alatt a' czombok egymástul 
messzeterpesztetnek. A' beteg tag 2. 3. hüvelykkel hos-
szabbodik meg, a' czombfcj kézzel tett nyomás által a' 
czombnak fölső belső oldalán a'gátfelé tapintatik ; a'tompor 
kevesbé kiálló; a' test a' horpasz- és csípizom (psoas 
et iliacus externus) kinyújtása miatt előre görnyed; a 
végtag kiáll, midőn a' test fölegyenesedik; a' térd a' naá-
siktul messze eláll, 's ehhöz nagy fájdalom nélkül nem 
közelitethetik; a' láb szinte eltávul a' másiktól, de sem 
be -— sem kifelé nincsen fordulva. A' czomb a' meden-
czével öszvenőve látszik, a' mozgékonyság eltűnt. Ma-
gára hagyatván ezen ficzamodás, a' tag csaknem egé-
szen mozgékonytalan marad fölebb emlitett helyzeté-
ben; tapasztaltaték azonban hogy a' külső dugizom 
(musc. obtur. exl.) elpusztulván, 's a' petelik szálaga 
csontgyurmávií változván, ez a' czombfejét vápaként kör-
nyelte, mellybeu az mozoghatott. 

A . COOPER a z i d . h . 5 9 . 1. 

O l l i v i e r (nouvelles cspeces de Iuxation du femur ; in 
Archives générales de Aíédecine. Juni 1834-) a' czombnak egye-
nesen aláfelé tévedő ficzamodását irja la, mellynek kővetkező tü-
neményeket tu la jdoni t : a' czomb a ' csípíziiletbe könnyeden van 
meghajolva, egy kévéssé befelé fordulva, és egy kevcssé a ' má-
sik oldalitúl eltávulva ; a' meghajtott a I az á r , mint a ' láb is 
erőszakosan kifelé fordulva ; a' csíptövistül lefelé húzott vonal 
a ' czomb belső bütykén megyen á l t a l ; a ' tag észrevehetőleg 
nincs meghosszabbulva , a' szabóizom és széles pólya feszitő lágy 
dudorrá emelkednek; a ' háromfejű izomnak külső szilaka igen 
meg van húzva; a' lágyék mélyebb borozdává süllyed; a ' nagy 
tompor alá és hátfelé ferdül , a ' seggpofa gömbölyödik, kiál lób-
bá leszen; az ízfejet seholsern tapinthatni; a' fölszárnak kinyúj-
tása lehetetlen ; az alszár kifeszítethetik, a' közelítésnek mozgásai, 
noha csekélyek és fájdalmasok, de mégis könnyűek., a' távoztatás 
öregbitethetik. 

975. S. 
A' hátra és aláfelé az ülgödorbe tévedő ficzamo-

dás igen ritkán fordul elő, mivel csak akkor szármoz-
hatik, midőn a' czomb a' derékhoz, és játjához (a' má-
sik czombhoz) szinte a' lehetetlenségig közelitetik. Bo-
y e r ezen ficzamodást a' czombfej olly másodlagos té-
vedésének tartja, melly a' fölfelé és hátra szolgáló ficza-
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modás után akkor táinad, midőn a' czomb erős hajtás 
és közelítésbe kénytétik. A' czombfej ezen ficzamodás-
nál a' körteképű izmon fekszik az ülbevágány fölső ré-
szét képelő csont, és a' kereszt ül-szálagok közé veszi 
magát egy kévéssé ezen üreg középvonalán felül. Ezen ficza-
modásnak kórhatárzata igen nehéz, mivel a' tagnak hos-
sza és iránya ollykor csak kévéssé vannak megváltozva. 
Rendszerint a' végtag egy fél hüvelykkel rövidebb; a' 
tompor természetes helyzetétül hátra ferdül; a' czomb-
fej csak sovány embereknél tapintathatik akkor, midőn 
a4 fölszár, a' mennyire csak lehetséges, előre hajtatik; 
a' térd és láb befelé fordulnak, de még sem olly igen, 
mint a' fel és hátrafelé térő ficzamodásnál; a' beteg áll-
va csak lábujaival éri a' földet; a' térd egv kévéssé Id-
i l l , és egy kévéssé meg vagyon hajolva;; a tag önhely-
zetében megmerved. 

976. S. 
A' fal- és befelé térő ficzamodásnál a' czombfej 

a' Poupart szálaga alá, a' fancsont vizirányos ágára csus-
szanik. Ez ritka eset, és olly erőszakok által okoztatik, 
mellyek a'czombot hátulra, a' medenczét pedig előre kény-
tetik, p. o. egyik lábbal gödörbe való hibás lépés ál-
tal, melly alatt a' test hátra görbed. A' kórisméret 
könnyebb minden más czomb ficzamodásénál. A' tag 
erős feszültében megmervűl, terped és kifelé ferdül ; 
rendint egy hüvelykkel megrövidedik; a'tompor a' csíp-
tövishez közeledik, és kevesbé domború; a' czombfej a' 
szeméremcsont vizirányos ágán tapinlatik; a' seggpofa 
lelapúl, 's feszül; a' czombedények befelé ferdülnek, és 
világosan szemekkel is láthatólag vergődnek. A' czom-
bot hajtani vagy befelé fordítani akarván, heves fájdal-
mak szármoznak. Az efféle elavult xnczamodásoknál a' 
Poupart szálaga és fancsont közé vevődött czombkoncz 
fejének idoma elváltozva laposabbnak találtatott, a'czomb-
koncz nyaka körül pedig csont-tok képlődött. 

Mikép különböztessék meg a' czombficzamodás a' 
czombnyaktöréstül 1 1. a' 619. 

977. S. 

Mi a' czomb ficzamodásainak jóslatát illeti , azok 
ugyan gonoszabb tüneményekkel nem járnak mint a' 
váll ízületéi, a' mennyiben az eszközlött visszaigazitás 
után rendszeiúnt a' gyuladás és daganat nem sokára el-
tűnnek; ritkít esetben mégis a' gyuladús gcnyedésbe inén-
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vén által, a' beteg halálát okozhatják f ) . Ezen ficza-
modásoknak helyreigazítása nehezebb mint minden egye-
bekéi, főkép az izmos személyeknél. A' be és aláfelé, 
meg a' be-és fölfelé tévedő ficzamodások rendszerint kön-
nyebb visszaigazitatásuak mint a' hátulra és fölfelé té-
rők. Minél korábban hozzá fogunk a' helyreigazításhoz, 
ez annál könnyebben díszlik. Mennyi idő múltával le-
gyen még lehetséges a' helyreigazítást tellyesiteni, az 
hihetőleg különbözik a' különböző egymikben, mivel az 
némellyeknél még hónapok multával is eszközöltethe-
tett, holott más esetekben már néhány hét múlva is le-
hetetlen volt. A' czombnak elavúlt ficzamodásaiban milly 
fokban akadályoztassonak a' czombnak mozgásai, azt már 
azok' egyes fajainál említők. 

A . C O O P E R , a z i d . h. 5. 1. 

Mivel a' czomb ficzamodásai' helyreigazításának 
az izmok erős öszvehuzódása mindenkor hatalmasan el-
lenszegül , azért ezen Öszvehuzódást az egész életmüség-
ben lankadást okozó gyógyeszközökkel csüggeszteni egy 
ficzamodásnál sem szükségesebb, mint itten; honnét a' 
beteg alkatásához képest nyíttassék meg ere, tétessék ö 
meleg fördőbe, és tiz tíz < 

dörögni, gyomra imelygeni nem kezd. A' beteg testi al-
kotását vévén azonban tekintetben, mi előtt az érintett 
szerekhez nyúlnánk, föl kell vetnünk, ha nálok nélkül 
lehetséges volna-e a' helyreigazítás, és csak a' nem-dísz-
let' esetére lehetne azokat aztán használnunk. 

Maga a' helyreigazítás illendő nyújtás és ellennyuj-
tásbul áll, mellyek vagy segédek vagy csigacsín által 
eszközöltetnek. Az első műbánásért a' francz, az utóbbi-
kért az angol sebészek vínak, melly utolsót én magam 
is a' legbiztosabb és legczélirányosabbnak tartom, főkép 
ha már a' ficzamodás valamivel régicskébb. 

A' segédek által eszközöltetendő nyújtás és ellen-
nyujtásnál következendőleg bánunk: a' beteg gerezná-
val borított asztalon fekszik, a' lábnak mellső oldalára 
a' bokákon fölül rongy vagy gyapot-almány, fölibe (kö-

978. S. 

mernyi hányborkő adassék 

979. S. 

980. S. 
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fül belől 4. hüvelyknyi szélességű) öszvehajtogatott tö -
rülköző tétetik közepénél fogva, ennek végei hátra felé 
Vezettetnek, 's itten öszvetekertetnek, és végei aztán a' 
öqgednek adatnak által; az egésséges czomb belső olda-
lára, mi után ez a' nyomás ellen illendő almányokkal ele-
gendőleg védetett volna, egy hasonló törülköző tétetik, 
meÚynek egyik vége a' lágyékon, a' másik pedig a' fa-
ron vezettetvén e l , itt Öszvekóttetnek és a' segédnek ál-
taladatrtak. A' medencze még erősebb 's feszesebb hely-
bentartása végett körülte a' csíptövis és tompor közt 
szinte Öszvehajtogatott törülköző tekertetik, mellynek 
végei az egésseges oldalrül öszvetekertetvén, hasonló-
an segédnek adatnak által. A' segédek száma a' nyúj-
tás és ellennyujtás oldaláról hasonló legyen; a' sebész 
a' ficzamodott czomb külső oldalához áll, és kormá-
nyozza a' tagnyujtást. 

A ki- és fölfelé tévedő ficzamodásnál a' nyújtás-
nak ferdén kivűlről befelé, és egy kévéssé hátulról elő-
felé kell történni; melly illendő fokig megesvén, a' se-
bész mindkét kezével lefelé, és hátulra nyomja a' tom-
port, hogy ekként az ízfej et gödrébe visszakénytesse-
— A' be - és aláfelé való ficzamodásnál a' nyújtás elő-
ször kifelé szolgáló irányzatban tétetik, mire a' műte-
vő két kezét a' czomb fölső belső oldalára tévén, azt 
föl és kifelé nyomja, a' közben, hogy a' segédek,1 a' 
nélkül, hogy a' nyújtáson tágítnának, a' tagnak alsó ré-
szét befelé igazítják. — A' föl- és befelé térő ficzamo-
dásnál a' nyújtásnak csaknem a' test tengelyéhöz köz-
egyenesleg kell tétetni, a' czomfej pedig le - / és kifelé 
nyomatik, — A! hátra- és lefelé szolgáló ficzamodás-
nál, mellyről B o y er úgy vélekedik, hogy a' föl - és 
kifelé tévedő ficzamodásnál hihetőleg mínt másodlagos 
menyűlés származik, a' czombfej elgsZör előbbeni he-
lyére vezettetvén, aztán akként kell bánni, mint a' föl 
és kifelé tévedő ficzamodásnál. 

Ldstl. BOYER, az id. h . 281. I. 

981. S. 

W a t t m a n n , K l u g e , és R u s t olly helyreiga-
sitási utmódokat ajánlottak, mellyeknél az izomhuzó-
dásnak, és csontsurlódásnak csekélybitése által kevesebb 
nyújtó erő kívántatik. 
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982. S. , / . 

W ' a t t m a n n ^szerint a' hanyatt fekvő beteg lábait 
az ágylábhoz feszitvén, egyszersmind a' térd lenyomat-
ván gátoltatik meg a' taghajtás. — Csak az izmoknak 
erőszakosabb öszvehuzódásánál szükség a' medenczét egy 
a' csípők körül tekert, 's a' két ágyoldalra tett szele-
menhez szorított törülköző által erősíteni. A' czombfej 
eltávoztatására egy megbélelt szíj szolgál; segéd neki 1. 
vagy 2. kell. 

A be- és aláfelé tévedő ficzamodásnál a' szíjhu-
rok (Riemenschlinge) a' czombra olly magosan alkal-
maztatik, a' hogy csak lehet, akként, hogy annak csat-
ja előrül álljon; egy segéd a' lábat a' történt ficzamo-
dás irányában a' bokák fölött megfogja, 's azt aláfelé 
enyhéden húzva megfeszíti. A' sebész a' beteghez köze-
lebb eső kezével a' csípcsont taréjj ára támaszkodván, má-
sik kezével olly módon kap a' hurokba, hogy irányza-
ta a' mellső és fölső csípcsont tövise alá jőjön, és a 
czombnak tengelyén egyenes szegletben vágjon által. En-
nek segedelmével szükséges erőt alkalmaztatva huzatik 
ki a' tag kifelé közegyenesen egy olly vonal irányzatá-
ban , melly a' csípcsont mellső fölső tövisén túl kéz 
szélességnyire a' derékon által az egésséges oldalhoz a' 
beteg oldal ugyanazon nyujtvány hegyeig gondolatban 
huzatik. Midőn is a' feszítő és hajtó izmok csak kévés-
sé feszítessenek, a' forgató izmok pedig csak akkor ré-
szesitessenek a' feszítésben, midőn a' csontfej az ízvápa 
széléhöz már közel van. Ezen izmoknak közös feszítése 
állal emeltessék ekként a' czombfej ízvápájába. 

A be- és fölfelé térö ficzamodásnál egy segéd a' be-
teg lábát a' bokák fölött fogja meg, 's ezt fölemelvén 
az egésséges láb külső oldalára hajtja, mellyet, a' nél-
kül hogy húzna, ezen irányban tartja, midőn egyszer-
smind az előbbik esetbeni mód szerint föltett szíjhu-
rok segedelmével a' sebésztől egy olly vonalnak irányá-
ban tétetik a' húzás, mellyet az egésséges oldali csíp-
csont tövisének mellső fölső hegyétül a' ficzamodolt 
czombnak tomporáig k i - és ferdén aláfelé 'gondolatunk-
ban húzunk. Ha erre az eddig kifelé fordult lábujak 
előre állani kezdenek, a' czomb hossztengelye irányában 
a' bokáknál fogva tett enyhe húzás a' czombfejnek ízvá-
pájába való süllyedését előmozdítja, mellyet aztán a'fe-
szitett fordító izmok végkép eszközlönek. 

A hatrá- és aláfelé térő ficzamodásnál a' láb a' 
bokákon fölül egy segéd által fogassék meg, 's az az 
egésséges oldali bokák fölött a' más oldalra hajtatván 
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aláfelé húzassék. A' fölebb említett mód szerint föllelt 
hurkon lassanként, de erősen kifelé és előre egy olly 
vonal irányában tétetik a' húzás, melly közegyenes az-
zal, mellyet az egésséges oldali mellső fölső csípcsont-
tövisen túl a' beteg két keze szélességnyire, a derékon 
által a' szenvedő rész csípcsont mellső felső töviséig gon-
dolatunkban húzunk. Ezen húzás folytatni tanácsolta-
tatik mind addig, míg a' czomb ón hossztengelye sze-
rint magátul kifelé nem fordúl, mi által a' czombfej az 
igen megfeszült fordító izmok segedelmével az ízvápába 
kénytetik. 

A' ki- és fölfelé való ficzamodásnál a' czomb vagy 
ön irányzatában nagy erőszakkal lefelé, a' hurok által 
pedig ki és felfelé húzattassélc;— avagy egy segéd térdénél 
és bokájánál fogva fogja meg a' ficzamodott czombot 
befelé szolgáló irányzatában, és csendesen egyenest elő-
re emeli mind addig, míg az a' test hossztengelyével 
egyenes szegletbe nem jő, és míg a' nagy tompornak 
mellső, eddig belső széle egyenesen a' mellső felső csip-
csonttóvis alá nem ér. Erre a' czomb ön hossztengelye 
kÖriil olly erővel fordúl, hogy az eddig befelé fordult 
láb ujak előre, sőt egy. kévéssé kifelé is fordulnak, é3 
ugyancsak a' czombnak ezen önkény les fordulata által, 
mellyet tartás által gátolni tilalmas, mondatik az ízfej 
ön gödre fölött történt elsurranása jelentetni. A' segéd 
erre a' czombot halkkal egész az ágyon fekvő másikig 
lebocsátván, a' helyreigazítás végbemegyen. 

Über Verrenkung am Hüftgelenke und ihre Einrichtung. Mit 
1 Kupfer. Wien 1826. / 

983. S. 
K l u g e szerint a' medeneáíf illendő megerősí-

tése végett a' beteg egy alacsony gereznával fedett asz-
talra hanyatt fektetik, és a? nyomadékokkal kitöltött 
lábak közé egy erős törülköző huzattatván, ennek két 
végeit egy a' beteg fejénél álló segéd tartja; egy más 
törölköző a' medencze körül tekertetik, és két a' betegnek 
egésséges oldalán álló segédnek adatnak által; egy har-
madik törülköző a' csípcsont tövissé és a' tompor közt 
a' medencze körül az asztal vagy nyoszolya alatt el-
vezettetvén öszveköttetik, hogy ez a' medenczének eme-
ledését akadályozza. -— A' fö l - es alszár erre egy se-
géd által meghajtátik, hogy a' hajtó izmok ellankadja-
nak, a' fölszár egyszersmind eltávoztatik, hogy ekként 
a' farizmok feszülése is táguljon; a' térd befelé fordi-
tatik, mi által a' fölszabadúlt ízfej elsőszöri irányzata-

CHELIU5. SEBÉSZSÉG. II. K. 1 3 
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ba jő, mivel a' tokszálag azt fölül merően tartja. Az 
izfej elsőszöri irányábul a' térden tett csekély taszintás 
vagy húzás által rendszerint becsusszan— avagy a' beteg ol-
dalrul álló sebész által részint kezekkel, részint egy emelcső-
ként ható törülköző segedelmével az ízvápába beemel-
tetik. 

G . R. S ICK , Diss. de luxatione femoris. Berol. 1826. p. 26. 

R u s t után a' beteg K l u g e útmódja szerint erősitetik 
meg, a' fölszár fölsö része körül egy üszvehajtogatott törülköző 
tétetik , a ' czomb eltávoztatik , és egyszersmind ugyanakkor egy erős 
segéd által a ' fölszár a' meghajtott térd fölött megfogatván , föle-
meltet ik , hogy ekként a' czombfej az írvápa alsó részéhez kö-
zelebb vezettessék, ez után meghuzatik és eltávoztatik, mire 
csakugyan a' czomb az izmoknak munkálkodása által hallható csör-
gés ropogás alat t ízvápájába visszazuhan, a ' nélkül hogy vala-
melly erőszakosabb nyújtás let t volna szükséges. 

4 1 ) R I C H T E R , a z i d h . 7 0 6 . l a p . 

984. S. 

A' czombficzamodás helyreigazításánál a' csigacsín-
nal következőleg bánunk: 

A' hátra és fölfelé térő ficzamodásnál a' beteg egy 
asztalra helyeztetik, és a' szemérem-részek meg a' 
czombnak fölső x'észe közt egy öv (Gurt) ki - és fölfelé 
vezettetvén, ez a' betegen túl egy horoghoz erősitetik. 
A' térd fölibe a' czomb körül egy kibélelt vászoncsik, 
és erre egy olly szíj alkalmaztatik, mellyen több más 
szíjak csüngenek, és a' csigacsínnal, melly a' beteg 
előtt vagyon megerősítve, függenek öszve. A' térd egy 
kévéssé de nem egész az egyenes szegletig meghajtatik, 
és egy kévéssé a' másik térd fölött harántul helyezte-
tik. Erre a' csigacsín lassanként meghuzatik egész ad-
dig , míg csak minden részek nem feszülnek, 's a' be-
teg fájdalomrul nem panaszkodik; melly fokát a' nyúj-
tásnak az izmok ellankasztása végett egy darabig azon 
állapotban szükség tartani, ez után ismét meghuzatik 
a' csigacsín egész addig, mig a' beteg nem jajgat ; 's 
ekként rá;, 'ráhuzatik a' csigacsín mind addig, mig a' 
czombfej le nem hág; melly miután egész az ízvápának 
széléig ért volna, a' nyújtásnak ezen foka helyben tar-
tatik , a' térd és láb pedig minden erőszakoskodás nél-
kül kifele forditatik. Gyakorta szükség a' kart az ízü-
lethez közel a' fölszár alá tenni, 's vele a' czombfej et az 
ízyápa széle fölött általemelni. 
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A' be- és aláfelé szolgáló ficzamodásnál a' beteg 
hanyatt fektetik, a' medencze öv segedelmével tartatik 
helyben, mint az előbbeni esetnél, a' ficzamodott tagot 
a' lábizület fölött fogván meg, az ép fölibe huzatik ál-
tal. Azonban átalában véve a' medenczét egy más kö-
rülte tekert, az elsőbbiken keresztül vágó övvel jobban 
szükség itt megerősíteni. A' ficzamodás már több hetek-
tül fogva tartván, legtanácsosabb a beteget ép oldalára 
fektetni, a' medenczét a' mondott módon megerősíteni, 
az övet , mellyhöz a' csigacsín vagyon akasztva, a' 
czombra alkalmazni, és a'czombot, a' közben hogy a' 
láb lenyomatik, fölemelni. A' lábat azonban igen elő-
re húzni nem tanácsos, mert másként a' czombfej az 
ízvápát általugorja. 

A' hátra és aláfelé való ficzamodásnál a' beteg ol-
dalvást fektessék, a' nyújtás és ellennyujtásra szolgáló 
szíjak a' mondott mód szerint alkalmoztassanak, 's a' 
nyújtás akkor tétessék, midőn a' czomb a" másik köze-
pe fölött haránt irányzatba hozatott. A' közben hogy ez 
történik, egy segéd egyik kezével a' czomb fölső része 
körül tekert törülközőt fölemeli, az alatt hogy má-
sik kezével a' medenczére nyomást teszen. 

A' be - és fölfelé tévedő ficzamodásnál a' beteg ol-
dalvást helyeztetik, a'medencze megerositetik, a' nyúj-
tás pedig a' térd fölött alkalmaz tátik. A' czomb hátra 
felé szolgáló irányban húzatik, fölső része körül törül-
köző tekertetvén, ezt egy segéd húzza meg, a' közben 
hogy ugyan ez másik kezével a' medenczét visszanyom-
ja, azért hogy a' czombfejet az ízvápa széle, fólöt által-
csusszantsa. 

A . C O O P E R , a z i d . h . T a f . I I I . F i g . l ^ V ^ T 4 . 

A' be- és fölfelé térő ficzamodás helyreigazítása ollykor kön-
nyebben és gyorsabban eszközöltetik , mint bár melly más módon 
is , P a l l e t t a bánásmódja á l t a l , melly szerint a' czomb hirtelen 
cs erősen az altesthöz haj ta t ik , a' czombot a' mennyire csak le-
het egyszersmind távoztatván is. 

Bulletins des sciences par la societé philantropique de Paris. 
1818. 285. lap. 

A M M O N , Parallele. 170. I . 

985. S-
A' czombficzamodás diszlett helyremenetelérül meg-

győz bennünket azon hallható csikorgó roppanó hang, 
mellyet a' gödrébe süppedő ízfej okoz; a tagnak ter-
mészetes hosszasága és iránya, a' fájdalmak mégszünése, 

13 + 
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és a' czombnak szabad mozgása. Ollykor a' helyreiga-
zodott czomb valamivel hosszabb mint az ép, mi a' 
szálagok daganatátul függ. A' csigacsín alkalmozatá-
nál az ízfej gyakorta nem ropogva tcr ízvápájába, a' 
diszlett helyreigazítást csak a' nyújtás tágítása után tud-
juk meg; melly ha talán el nem sült volna , ahoz is-
mét iziben hozzá kell fognunk, mi előtt az izmok újra 
Öszvehuzódni időt nyernének. Az újra történhetendő 
ficzamodás megelőzésére elégséges a' czombokat a' tér-
dek fölött öszvekötni, 's a' beteget hanyatt nyugodni 
hagyni. A' beteg a' körülményekhöz képest közönsé-
gesen és helybelikép lobüzőleg orvosoltatik, a' fölállás 
és járkálás csak akkor engedtetik meg neki, midőn a' 
fájdalom tökéletesen megszűnt, a' mi 25. 30. nap alatt 
történik. 

986. S. 
Említést érdemel itt még a' czombnak született ki-

es fölfelé való ficzamodása a' külső csípárokba (fossa 
iliaca externa) — Ezen ficzamodás először H i p p p o -
e r a t e s által említetvén, P a l l e t t a x') azt bővebben 
leírta, D u p u y t r e n volt az első ki azt illendő szor-
galommal vette föl ; leírásának valóságárul eddig négy 
esetben volt magamnak is alkalmam bebizonyodni. Ezen 
ficzamodás különbözik a' más ficzamodásoktul, és főkép 
az úgy nevezett önkénytes ficzamodástul: 1.) hogy 
mindenkor mind a' két csípőn előjő 2'); 2.) hogy a'csíp-
fájdalomnak (csípzsába, coxalgia) semmiféle tüneményei 
nem mentek előre; és 3.) hog}^ csak a' gyermek járni 
tanulásának első iparaikor és főkép akkor tapasztaltatik, 
midőn a' gyermek fárasztó mozgásokra kénytetik A' 
tag ezen ficzamodásnál megrövidül, a' czombfej föl- és 
kifelé áll, a' nagy tompor kidudorodik, a' czomb fölső 
részének csaknem minden izmai a' csípcsont taréjja felé 
húzódtak, hol is azok a' czomb feje körül mintegy kúp-
pá emelkednek, mellynek alapját a' csípcsont képeli, 
csúccsá pedig a' nagy tompor felé néz; az ülcsout gu-
mója izmaitól lepusztult, és csaknem fedtelenül áll ki; 
a' tag befelé ferdült; a' sark és térdhajlás kifelé álla-
nak, a? láb - hegy és térd pedig befelé; a'czomb ok fe-
lülről lefelé és kívülről befelé ferdén görbültek, és ezen 
ferde irány annál inkább növekedik, minél jobban öregbszik 
a' gyermek, és minél szélesebb leszen a' medencze; 
honnét a' czombok hajlandókká lesznek alul egymáson 
kasúl esni; a czombnak fölső belső része azon helyen, 
hol a' niedenczcvel öszvcfoglalódik, éles, befelé szegü-
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lö szeglelet képel; az égész tag kiaszik, főkép a' fölső 
részen. A' tagnak mozgása igen korlátolt, főkép a' tá-
voktatás és kanyaritás; az alsó végtagok az egészen kifej-
lődött foltesthöz képest kifejlődésükben igen hátra van-
nak, a' mi annál inkább szembe szökik, mivel a' me-
dencze igen széles és kifejlődésében nem szenvedett. A' 
deréknak fölső része igen hátra áll, az ágyékcsigolyák 
ellenben igen előre dudorodnak, a' medencze csaknem 
vizirányosan nyugszik a' czombkonczokon, és az illy 
személyek a' talajt csak nem egyedül lábhegyeikkel érik. 
— Mentőkben lábhegyeiken emelengnek, testök fölső 
részét erősen azon tag felé hajtják, mellyre épen most 
akar nehezkedni a' test, másik lábokat fölveszik , és 
igy fáradságosan viszik testök terhét egyik oldalrul a' 
másikra. Ezek mellet!: láthatni mindenkor, hogy azon 
oldalon, melly a' test terhét viszi, a' czombfej a' csíp-
gödörben fölemelkedik, a' medencze pedig lesüllyed, a' 
közben míg más oldalrul a' csonttévedés kisebbszik. Sza-
ladás és ugrás közben, a' mi ezen személyeknél igen 
nagy erejökbe kerül, ezen tünemények az izom-öszve-
huzódás nagyobb ereje miatt kisebbednek. Vizirányos 
hanyattfekvés alatt a' beteg tagnak húzása és föltolása 
által az meghosszabbitathatik, vagy megröviditethetik, 
midőn a' czombfejnek helytévedésérül meggyőződhetünk. 
Mind ezen kisírletek pedig fájdalom nélkül a' leg-
könnyebben eszközöltethetnek. 

1.) Exercitationes pathologiae 88. 1. 
2.) Egy csípőn tapasztaltattat 1. Rép cl' Anatomie 

et de Physiologie chirurgicales 18 222. 1. 

A' D u p u y t r e n által haláluk után vizsgált testek-
ben minden izmok a' csipcsont taréjja felé látszattak 
tolódni, és fölfelé kényszeritetni, melly izmok közül 
egy némellyek igen kifejlődve, mások ismét fogyva, ki-
aszva , sőtt kanafos sárgás képeletté változva találtattak; 
a' másként természetes idomú czombkoncznak egyedül 
feje' belső felső része látszatott ollykor gömbölyű idomátul 
valamennyire eltérni; az ízvápa vagy egészen hibázott, 
avagy csekély rendetlen csontdudor emelkedett helyén, 
az ízporczoknak és szálagoknak nyoma sem lévén, és 
az ízvápának kanafporczos szegélye is hibázván, az egész 
íztájat sejtszövet foglalja e l , ezen a' tomporhoz tapadó 
izmok fekszenek. Csak egyetlen egyszer volt a' görge-
teg ízszálag igen meghosszabbodva, meglapulva, és egyes 

987. f . 
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helyeken öyomás és dörgölés által mintegy elnyőve. A' 
czombfej egy újra támadt ízgödörben találtatik a' kül-
ső csípárokban, melly azonban igen szikály és csak igen 
csekély szélekkel bir. — Palletia az ízvápa alsó mellső 
részét szálaggal fedve , ugyanannak fölső és hátsó részét 
pedig zsirnemű anyaggal telve találta, a' gömbölyű íz-
fejet, erős tok környelte, melly is az ízvápabeli zsirne-
mű anyaggal a' görgeteg szálaggal függvén öszve, ez 
olly hoszu volt , hogy a czombfejnek fői 's alájárását, 
és máskénti tágas mozgásait bőségesen megengedte. — 
A' csonton azon helyen szülemedendő horpadéknak hol 
a' czombfej találtatott, egy 16. napos holt gyermeknél 
még semmi nyoma sem találtatott. Innét következni lát-
szik, hogy a' fölebb említett ízvápa-hiány 'stb. nem 
eredeti, hanem csak később támadó baj, és hogy ezen 
ficzamodások talán csak a' magzatnak hibás helyzete, 
vagy szülés közben ejtett erőszak által okoztatnak. 

D U P U Y T R E N , in Repertoire generál d' Anatomie et de Pysiologie 
pathologifjues. T. I I . 3e Trimestre. 1 8 2 6 . 1 5 1 . 1. — v. F R O R I E P ' S 
Notizen. Nro 340. 155. 1. und chirurgische Kupfertafeln. Taf. 
CLXXX. 

XI. 

térdkalácsnak ficzamodása. 

L E V A C H E R , et P I C Q U E T . Theses de variis patellae luxationiluis 
Paris 1761. 4. 

BOYER , a z i d . h . 3 2 5 . J . 

A . C O O P E R , a z i d . h . 1 7 7 . I . 

988. 5. 
A' térdkalácsnak ficzamodása (luxatio patellae) két 

irány t. i. ki- és befelé történhetik. Ezen meny ülés-
nek első faja sokkal szaporább mint a' második. A 
ficzamodások tökéletes vagy tökéletlenek lehelnek. Ama-
zoknál a' térdkalács a' czomb ízfölűletét elhagyja, 's en-
nek egyik vagy másik dudorodására kénytetik; eme-
zeknél a' térdkalács a' neki megfelelő- ízfölülettel még 
részint érületben marad. A' térdkalács íiczamodásainak 
kórhatárzata mindenkor könnyű. A' tag kivan feszülve, 
az alszárat hajtani akarván, a' fájdalom öregbedik; a' 



FICZAMODÁSOK. KÜLÖNÖSEN. 199 

térd természetes idomát elveszté ; a' kifelé tévedő ficza-
modásnál a' bőrön által a' belső bütyöknek emelked-
ménye éreztetik; a' belső bütykön és ha ezen ficzamo-
dás tökéletes, ennek külső oldalán a' térdkalácson ke-
resztül észrevehető daganat tapasztaltalik. — A' befelé 
térő ficzamodásnál a' külső bütyköt, és a' térdkalács-
nak domborúságát a' belső bütykön tapinthatni. Ezen 
ficzamodás csalt nem mindenkor tökéletlen. 

C o z e észrevétele , melly szerint a ' térdkalácsnak olly k i -
ficzamodása t ö r t é n t , hogy ez maga körül felényire megfordul t , 
melly esetet tagadták is 1. Mémoires de la Societé d ' Emula-
tion Paris 1826. XVIII. 

W o l f (Rust's Magazin Bd. XVII . 476. 1.) a ' térdkalácsot 
egészen megfordulni tapasztalá. 

989. S. 

A' térdkalács ficzamodásainak okai többnyire külső 
erőszakok, mellyek a' térdkalácsot az alszár mértékle-
tes hajtása vagy tökéletes megfeszítése közben érik, és 
egyik vagy másik oldalra kénytetik, főkép azon egy-
miknél, kiknek térdei befelé állnak- Olly esés is elő-
hozhatja ezen ficzamodást, melly alatt a' térd be — a' 
láb pedig kifelé fordul. Ha a' térdkalácsnak szálagai 
igen ellankadva vannak, avagy a'czombnak bütykei kévéssé 
emelkedettek, úgy ezen ficzamodás csekély okok által 
is előhozathatik. 

Átalában véve a' térdkalácsnak ficzamodá^ai nem ve-
szedelmesek , csak ha az előhozó erőszakok a' térdízü-
letre igen hatalmasan hatnak, szármozhatnak a' zúzódás 
által nyomos tünemények. 

990. i 

Ezen ficzamodások helyreigazításánál, melly nem 
mindenkor sül el mindjárt első alkalommal, a' beteg 
hanyatt fektetik, az alszár, a' mennyire csak lehet, ki-
feszítetik, a' fölszár pedig a' csípízületben meghaj-
tatik; mire a' térdkalács egyenes irányban előre nvoma-
tik, mellynek legnagyobb emelkedménye a' bütyök szé-
lén általemeltetvén, 'a csont az izmoknak munkálko-
dása által természetes helyzetébe visszahúzatik. A' térd 
oszlató szerekbe mártott nyomadékokkal tekertetik kö-
rül; a' beteg fekve maradjon az ágyban , mind addig 
míg minden fájdalma és daganata meg nem szűnik. Ha 
talán a' térdnek ismét ficzamodni hajlandósága tapasz-
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taltatnék, ápoltassék a' térd rugalmas térdkötő sege-
delmével. 

A' térdkalacsnak született ficzamodását mindkét oldalon egy 
éltes embernél tapasztaltam. A' térdkalács egészen a' külső ol-
dalon ü l t , ugy hogy a' térdizülésnek közepe üres volt. A' térd-
kalács e' mellett olly mozgékony volt , hogy az alszárnak feszi-
tet t helyzetében , illendő helyére könnyen visszatétetbetett, de leg-
kisebb mozgásra ismét k i m c D t helyéből. Mind a \ két térd igen 
mélyen befelé állott , az alszárak és lábak pedig kifelé fordultak. 
Menése ezen embernek igen ba jos , és bizonytalan volt. — P a 1-
l e t t a (Exercitationis patbologicae 91. 1.) a' térdkalács született 
ficzamodásának esetét halál után vizsgálta. 

XII. 

A' térdficzamodás. 

v. SJEBOLD'S Chiron. Ed. I . 3 3 . 1. 

BOYER , a z i d , h . 5 4 3 . 1. 

A . C O O P E R , a z i d . h . 1 8 1 . 1. 

991. S. 

A' térdizületneh ficzamodásai á' foglalványnak erős 
mivolta miatt csak ritkán jőnek elő; a' sípkoncz azon-
ban a' fölszárnak ízfólűletétül előre, hátra, egyik vagy 
másik oldalra tévedhet. Ezen ficzamodások többnyire 
tökéletlenek, mellyeknél a' térdet erősitő szálagok és 
inak mindenkor föltünőleg szétszakadoznak, vagy igen 
kinyujtatnak; magok az edények és idegek is szétszakaj-
tatßatnak, avagy a' bőrön átható csontvégek kifelé kény-
tethetnek. Ezen ficzamodásokat azon kiállások miatt, 
melíyeket a' sípkoncz és a' czombnak bütykei ellenkező 
irányban képelnek, e inem lehet hibázni. 

992. S. 

Ezen ficzamodásoknak helyreigazitása rendszerint 
keves bajjal jár. Az alszáron megtétetvén az illendő 
nyújtás, a' sípkoncznak kimenyült izvége természetes 
helyzetébe kénytetik, egyik kézzel a' sípkoncz menyűlt. 
részét, másikkal a' czombnak alsó végét fogván meg. 
A' véghez vitt helyreigazítás után szoros lobüző gyógy-
mód, és a' tagnak nyugalmas helyzete által, melly két 
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zsindellel erősitetik meg, a' gyuladást meggátolni vagy 
elhárítani, és az ízszálagok ösvehegedését eszközölni szük-
ség- Ha már minden fájdalom és daganat elmúlt, a' ta-
got vigyázva mozgatni megengedtetik. Az ízület gyönge 
maradván, szállékony bedörgölések alkalmoztassanak , 
ápoltassék a' tag még tovább is térdkötő segedelmével. 
A' gyuladás magas fokra hágván, térdmeredés, genye-
dés, üszök és fene 'stb. szármozhatnak, midőn az orvos-
lás az ízsebeknél előadott szabályok szerint kormányoz-
tassék. — Ha az ízfejek a' bőrön általhatottak, akkor a 
ficzamodással rendszerint olly pusztulás, romlás jár, 
hogy a' tagcsonkitás azonnal kívántatik. Egyes esetek, 
mellyekben a' tagnak megmentése lehetséges volt, ezen 
alaptételt föl.nem dönthetik. 

Ha azon szálagok, mellyek a' félhódképő porczokot a ' s í p -
koncczal egyesitik , elpetyhiidve vannak , úgy a' mondott porczok 
külső eröszakok által , a' kifelé fordúlt láb ujára esett botlás 
által 'stb. helyzetükből kiléphetnek; midőn azonnal heves fá j -
dalom, dagaiAit t ámad , a' beteg a' lábát egészen ki nem nyúj t -
hatja , a' térd idoma azonban valami különösen el nem változik. 
A' porczok természetes helyzetükbe legbiztosabban akként tétetnek 
vissza, ha az alszárat , a' mennyire csak lehet hátra ha j tván , 
ekként a' czombkoncznak a ' félhódképű porczokra való nyomása 
eltávoztatik, ezek pedig ismét természetes helyzetükbe lépnek, 
ha az alszár kifeszítetik. Az ízületnek gyöngesége szállékony be-
dörgölések által háritatik e l ; ezen állapotnak visszatérése pedig 
feszesen a' térdhöz fekvő térdkötő által előztetik meg. '""). 

c ) A ' C O O P E R , a z i d . h . 1 8 7 . I. 

A' szdrlapocs ön fölső és alsó ízfoglalatábul előre 
és hátulra menyiüliet ki. A'" kórhatárzat könnyű, mert 
a' szárkapocsnak fejét erezhetni, ha talán még neveze-
tes daganat nem állott be. — Ezen ficzamodás hely-
reigazítására egyebb nem kell, mint a' kimenyűlt íz-
tejet helyzetébe visszanyomni, 's ottan nyomadékok és 
pólyák segedelmével helyben tai'tani. A'szárkapocs fölső 
részének kimenyülése a' sípkoncznak törésével járhat, 
midőn a' törésnek helyreigazításával a' ficzamoaásé is 

XIII. 

Al szárkapocs ficzamodása. 

993. S. 
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megesik egyszersmind. -— Az ízszálagok elpetyhüdésének 
következésében nem ritkán a' szárkapocs íolső része ki-
menyűl; a' visszatétel ezen esetben könnyű, de épen 
olly könnyen kitér ismét az ízfej. A' csont helyzeté-
ben nyugalom és pólya-kötözés által tartassék; - szállé-
kony bedörgölések, hólyagtapaszok 'stb. által pedig az 
ízület gyöngeségének erősítésén iparkodjunk. 

XIV. 

A' lábizületnek ficzamodása. 

D E S A U L T , C h i r u r g . N a c h l a s s , B d . I . T h l . 2 . 2 5 1 . 1. 

B O Y E R , a z i d . h . 5 5 4 . 1. 

A. C O O P E R , az id. h. Bd. 1. Abtheil. 2. 2 2 7 . 1. 
D U P U Y T R E N , in Annuaire medico-chirurgical des hospitaux et ho" 

spices de Paris. Paris 1819. 4. Mit Kupfern. 

994. S. 
A' lábnak ficzamoclásai szaporák, és négyféle irány-

zatban, t. i. be- és kifelé, előre - és hátulra történhet-
nek. A' befelé szolgáló ficzamodás 'leggyakrabban kerül 
elő; az előre és hátra térő ficzamodások sokkal ritkábbak 
az oldalvást iáknál. Atalában véve tökéletesek, egysze-
rűek , vagy szövődöttek. 

995. 
A' befelé való ficzamodásnál, melly a' lábnak igen 

erős kifelé való szegülése által okoztatik, a' szök- vagy 
is ugracsontnak ízfólűlete a' belső boka alá helyződik, 
a' sípkoncznak alsó vége ollyként fordul befelé, hogy 
nyomása álLal a' bőr a' repedéshöz közel van; a'belső 
lábszél aláfelé, a' külső fölfelé, a' talpoldal kifelé, a' 
lábháti oldal pedig befelé fordul. Ezen ficzamodás a' 
szálagoknak erős Öszveszakadozásával, a' külső bokának 
vagy a'szárkapocs közepének, vagy a' sípkoncz alsó részé-
nek törésével járhat, a' lágy részek elszakadhattak, az 
ugracsont vagy sipkoncz ízfölülete a' bőrön átronthatott, 
vagy egyszersmind a' szökcsontnak sark- és hajócson-
tokkali öszveköttetésébül való kimenyülésének lehetett 
helye. Ezen utolsó esetben gyakorta a' köztakarók sér-
tetlenek, és a' szálagok a' szök-sark- és hajócsontok közt 
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csak nevezetesen feszítettek ki; gyakorta azonban ezen 
szálagok és a' köztakarók olly igen öszveszakadoztak, 
hogy az ugracsont még csak némelly helyeken függ, 

A' kifelé tévedő ficzamodás következelme a' láb erős 
befelé való szegülésének, mellynél az ugracsont a' külső 
boka alá billen, a'belső lábszéí fölfelé, a' külső aláfelé; 
a' talpfölűlet befelé, a' lábháti fölűlet kifelé vannak for-
diílva. Ezen ficzamodás a' szárkapocs alsó végének és- a' 
belső bokának törésével köttethetik öszve. — Az oldal-
vásti ficzamodásoknál többnyire a' lábnak egyszersmind 
többé kevesbé világos hajlandósága vagyon előre vagy 
hátulra indulni. 

996. S. 
Az említett jelei a' láb oldalvásti ficzamodásainak 

olly világosak, hogy rájok nem ösmerni nem lehet, még 
akkor is, ha már azokat, nevezetes daganat környeli; 
melly mégis a' különféle szövemények megösmerését 
nehezítheti el. (995. g.). 

997. S. 
Az előre való ficzamodásnál, melly a' lábnak igen 

erőszakos kifeszítése által okoztatik, és a' hátra téve-
dőnél ritkább, az ugracsontnak ízfólülete a' sípkoncz 
elibe jő , a' láb meghajtva mered meg, meghosszabbo-
dik, a' sark megrövidül, és az Achilles ina az alszár hát-
só oldalához közelebb fekszik. 

A' hátra szolgáló ficzamodásnál, melly ferde talajra 
történt talpra-esésnek lehet következelme, rf láb ki van 
feszülve, megrövidülve, a' sark jobban kiáll, az Achil-
les ina az alszár hátsó oldalátul eláH^ a' szökcsontnak 
izfólülete a' sípkoncz hátsó oldalán éreztetik, a' láb hátán 
pedig a' lábtőnek közepén a' sípkoncznak alsó végétül 
egy kemény dudort lehet tapintani; a' sípkoncznak iz-
fólülete a' hajócsont és az ugracsont ízfölülete mellső ol-
dalának csak igen kicsiny részén áll. Ezen ficzamodás-
sal mindenkor a' szárkapocsnak vagy a' belső bokának 
törése vagyon öszvekötve, avagy ez el van szakadva. — 
Ezen ficzamodás tökéletlen is lehet, úgy hogy a' síp-
csont feliben a' hajócsontx-a lép, feliben pedig az ugra-
csonton marad. A' láb ekkor csak kévéssé rövidül meg, 
a' sark csak kévéssé dudorodik ki, a" lábujak lefelé ál-
lónak, úgy hogy a' beteg egész talpával a' földre nem 
léphet; a' sark föl vagyon húzva, a' láb pedig nagy fok-
ban mozdulatlan, a' szárkapocs törött. 
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998. S. 
A' lábnak ficzamodásai mindenkor nyomosak , mi-

vel okúi nevezetes erőszakot, tesznek föl , és a' szálagok 
szétszakadása. az inak és lágy részek erőszakos nyújtá-
sa miatt gyuladást és más veszedelmes tüneményeket 
okozhatnak. Még az enyhébb esetekben is lehet az íz-
meredéstül tartani. Az ízszálagoknak gyakorta olly gyön-
gesége marad vissza, hogy a' ficzamodás ismét'a^ leg-
csekélyebb erő által is előhozathatik, ha csak a' láb va-
lamelly gépelykészület által az ellen nincs biztosítva. 
Az előre és hátra való ficzamodások átalában kevesbé 
veszedelmesek, mint az oldalficzamodások, és csak rit-
kán járnak olly veszedelmes szövemcnyekkel. Még a' 
ficzamodás helyre nem tételének esetére sem lesznek ar 

lábak járni képtelenek, csak hogy szembetűnő idomta-
lanság marad hátra. Az oldalvásti ficzamodások nem 
mindenkor egyenlő veszedelmességüek. Gyakorta igen 
hamar meggyógyulnak, a' nélkül hogy az ízületben gyön-
geség vagy mozgáskorlátlás maradna vissza. A' kifelé 
szolgáló ficzamodás többnyire nagyobb sérelemmel jár 
mint a' befelé tévedő. Az egyszersmind jelen csonttörés 
vagy a' lágy részek szakadozása az esetet ugyan sokkal 
terhesebbé teszi, a' tapasztalás azonban bizonyítja, hogy 
a' tagnak megtartása a' legtöbb esetekben lehetséges. 

999. S. 

A' csak hevenyében származott ficzamodásnak hely-
reigazítása nem épen terhes. A' fekvő beteg alszárának 
alsó részét, egy segéd mindkét kezével megfogja , egymás 
segéd, vagy az oldalvásti ficzamodásnál maga a' sebész a' 
lábat kapja meg. Az első az ellennyujtást az alszár 
irányzatában teszi; a' másik pedig (az alszár a' fölszárhoz 
egyenes szegleLbe lévén hajtva) a' nyújtást először a' láb 
irányában eszközli, és ha már a'szálagok és inak elegen-
doleg ki vannak nyújtva, egyengettetik a' láb illendő 
helyzetébe. A' hátra térő ficzamodásnál az orvos egyik 
kezével a' sarkat nyomja előre, a' másikkal pedig az 
alszárat hátra; az előre tévedő ficzamodásnál épen ellenke-
zőleg bánik- A' megtörtént helyreigazítást a3 láb ter-
mészetes iránya és idoma, úgy a' lábnak lehetséges moz-
gása mutatják. — Ennekutána a' lábízület oszlató ned-
vekbe mártott nyomadékokkal tekertetik körül, mellyek 
körpójyával eszközlött, az ízület körül 8-képüleg veze-
tett körfordulatokkal erősítetnek meg. Az alszárra két ol-
dalt ocsúval töltött tűszők (ocsú tüszők) és ezekre zsin-
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tlelek tétetnek, mellyek a' lábízületen, mint az alszár tö-
résnél, túlhaladjonak. Az alszárat párnára tévén a'térd 
csuklóban hajtassék meg, hogy ekként az izmok ellan-
kadj onak. A' beteg alkotásához képest vele a' megtett 
helyreigazítás után lobüzőleg bánunk, az oszlató ned-
veikkel eszközlendő bekötés minden ötöd vagy hatod nap 
újítassék meg. Ha a' fájdalmak és daganat már egy-
szer elmúltak, a' betegnek vigyázva teendő mozgások 
engedtessenek meg, de a' járás csak hónap múltával, ez 
is nagy vigyázva történjék először. 

Ha a' lábnak befelé történt ficzamodása a ' szárkapocs tö-
résével jár; úgy a' lábnak újra ficzamodása azon kötözés-mód á l -
tal gátoitatik meg legbiztosabban, mellyet a' szárkapocs törésénél 
l e i r t unk , melly a' kifelé térő ficzamodásnál is alkalmaztathatik, 
a ' mennyiben ennél a' zsindelek az ocsútüszővel együtt az alszár 
külső oldalára alkalmoztatnak. A' lábnak hátra való ficzamodá-
sánál az újra ficzamodás akként gátoitatik meg, hogy a' láb alá 
egy zsindel és egy párna té te t ik , (úgy hogy a' sarknál mindket-
tő kiálljon) és egy más páina a ' sípcsont végére alkalmaztatván, 
ez itt valamint a' térd alat t pólyával szoritatik meg. Némellyek 
az oldal ficzamotlásoknál a' tagnak külső oldalára való helyez-
tetését ajánlják meghajtott a lszárral , és a' lábnak a' sokfejű pó-
lyával eszközlendő betekergetését. 

D Ü P U Y T R E N , az id. h. — Chirurgische Kupfertafeln' Weimar 
1820. Heft II. Taf. VI. Fig. 5. 

í o o o . s . 

Ha a' lábficfeamodásainál a' sípkoncz a' köztakaró-
kon általrontott, úgy miután az illendőleg ^aíieg tiszti tá-
tott volna, annak visszatételén szükség/rörekednünk, 
melly megesvén , a' sebnek ajkai jól>Jjázvet.étessenek, a' 
köz orvoslás pedig a' közönséges -szabályok szerint tör-
ténjék. -— Ha a' helyretételt a" sebnek szúk volta gátol-
ja, úgy ez illendőleg tágitassék, és ha a' helyretétel 
még ekkor sem volna lehetséges, úgy a' kiálló ízvég 
fűrészeltessék le, valamint minden elérhető szálka moz-
ditassék félre, mi által a' lábnak természetes iránya még 
vissza is térhet, a' veszedelmes tünemények pedig elke-
rültethetnek. A' csonkítás okvetetlenül csak a' követ-
kező környűlmények közt leszen szükséges: az öreg, gyön-
gélkedő embereknél, a' messze terjedő szaggatásoknál, 
a csontoknak öszvezuzásánál, a" beköszöntendő üszök és 
lenénél, és erőfogyasztó genyedésnél. Ha a' kifelé téve-
dő ficzamodásnál a' sípcsont izfölűletéhóz közel ferdén 
törik el , úgy az a' megtett helyreigazítás után önh'elyén 
nem marad, és a' csonkítás javallottá válhatik 5 melly 
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a' tagnak némelly visszamaradó, szerfelett terhes idom-
talansága miatt is szükséges lehet. 

1004. f. 
Ha a' szökcsont nem csak sípcsonttali öszvekötteté-

sébtil, hanem a' sark- vagy hajóképű csonttal való ízü-
letéhül is kitér, úgy az a' bőrnek ugyanakkori repe-
désén által csak nem egészen kilép, és csak néhány he-
lyeken függ még öszve a' szálagokkal. Ezen esetben 
az ugracsontot szükség tökéletesen kivenni, egyes ösz-
veköttetéseit kusztorával metélvén e l , midőn aztán a' 
sípcsont a' sarkcsonthoz közeledik. 

XV. 

A' lábto csontjainak ficzamodása. 

1002. S. 
A' sarlccsont sarkra történt esés következésében, 

ugra- és köbcsonttali öszvekottetésébül kifelé kificzamodha-
tik. A' ficzamodott csont helyrenyomásán szűkség len-
nünk , melly ha diszlett, az illendő kötözéssel4 tartassék 
helyben. 

A' sarkcsont el idült ficzamodásának következésében volt al-
kalmam egyszer az alszár bőrpokol, vagyis elefántkórnemű elfaj-
zását és öregbedését lá tnom, melly a' csonkítást szükségessé te t -
te. (Heidelb. klin. Annalen. Bd. II. 354. 1. 

1003. S. 
Az ugracsont hajócsonttal való öszvekottetésébül ki-

léphet, az alszár csontjaival és a' sarkcsonttal való ösz-
vefüggésében egyebként megmaradván. Ha ezen ficza-
modás csak valamennyire fontos is , úgy a' sarkcsontnak 
is el kell a' köbcsonttúl távozni. — Ezen ficzamodás rit-
ka , 's egyedül hanyattesésnek következelme, ha t. i. 
egyszersmind a' lábnak mellső része valami által vissza-
tartatik. A: lábháton az ugracsont fejének dudorodásál 
lehet észrevenni , a' lábujak befelé fordúltak, és lefelé 
tekintenek. — A' helyreigazítás nehez, melly ha el nem 
sül, rút sántaság, biczegés marad vissza. -— A' nyújtás a' 
láb mellső részén, az ellennyujtás pedig az alszáron té-
tetik, melly megtörténvén a' láb természetes kányába 
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kény te tik , a' mennyiben egyszersmind a' kimenyült 
csontra is nyomás tétetik. 

1004. S. 

A' nagy ikképű csont a' szálagok szétszakadása ál-
tal, mellyek azt a' közép i k - és hajóképű csontokkal 
tárták öszve, kificzamodhatik, melly aztán b e - és föl-
felé dudorodik ki, és többé az öreg uj közepláb csontja 
egyenes vonalának meg nem felel. — Nyomás kényteti 
ezen ficzamodott csontot helyzetébe, mellyben nyoma-
dékok és a' láb körül tekergetett pólya aital tartatik 
meg. 

1005. S. 

A' láb egyebb csontjainak ficzamodása az ízfoglal-
ványok erőssége miatt csak ritkán történik; egyebként 
mind azt mondhatni felőle, mit a' kéz csontjainak ficza-
modásairúl mondottunk. 

D u p u y t r e n Revue medicale. December 1822.) valamen-
nyi közepláb csontjainak lábtöveli öszvefiiggésökbül történt ficza-
modását; — A. C o o p e r (id. m. 385. 1.) pedig a' négy ujak 
ugyanegykori menyűlését tapasztalta a' nekik megfelelő közepláb 
csontjaitól. 

B. 

A' s é r v e 

1006. S. 

Sérvnek (Hernia) valamelly zsigernek vagyis belrész-
nek ön üregébül a' szomszéd sejtszövetbe, vagy más 
üregbe való általlépését nevezzük. Honnét testünk há-
rom üregeihóz képest az altestnek vagy hasnak, a' mell-
nek , és a' fejnek sérvei különböztetnek meg. 
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I . 

Az altest sérvei. 

E L S O S Z A K A S Z . 

I I 
I 

A Z A L T E S T S É R V E I Á T A L Á N O S A N . 

J. G. GÖNZ, observationum anatomico - cliirurgicarum de herniis 
íibellus. Lipsiae 1744. 8. 

G. V O G E L , Abhandlung aller Arten von Brüchen. Leipzig. 
1746. 

P. POTT, Abhandlung von den Brüchen; in dessen simmtliclien 
chirurg. Werken. Berlin 1787. Bd. I. 219. 1. 

L E BLANC U. ITOIN'S Abhandlung von einer neuen Methode , die 
Brüche zu opeiiren, und den verschiedenen Arten derselben. 
Aus dem Franz. Leipzig 1783. Mit Kupfern. 8. 

R I C H T E R , Abhandlung von den Brüchen. Göttingen 1 7 7 8 . 2te Aufl. 
1 7 8 5 . 8 . 

A . SCARPA , Sull' Ernie. Memoire anatomico chirurgiche. Ediz. 
Second. Pavia 1819. Fol . 

A . SCARPA ; anatomisch-chirurgische Abhandlung über die Brü-
che. Aus dem Ital . Mit Zusätzen von B. W . S E I L E R . Zweite 
durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe. Mit 21. Kupfertafcln. 
Leipzig 1822. 8. 

W . LAWRENCE , Abhandlung von den Brüchen, enthaltend die 
anatomische Beschreibung jeder Art derselben , nebst einer Dar-
stellung über Symptome , ihres Verlaufes und ihrer Behandlung. 
Nach der 3ten von Neuem durchgesehenen verbesserten und 
vermehrten Ausgabe. Aus d. Engl. übersetzt von G. von DEM 
BÜSCH. Mit Kupfern. Bremen 1818. 8. 

J. CLOQUET , Recherches anatomiques sur les hernies de 1' ab-
domen. Paris 1817. 4. 

A . COOPER , the anatomy and Surgical treatement of abdominal 
Hernia. 2. Edit. by C . ASTON K E Y . London 1827. Fol. 

A . K . HESSELBACH, die Lehre von den Eingeweidebrüchen. 2 .  
Theile. Würzburg 1 8 2 9 — 1 8 3 0 . 8 . ' 

J. C . E. Z I M M E R M A N N , Beobachtungen der berühmtesten Wund-
ärzte neuerer Zeit zur Erläuterung der sichersten Behandlungs-
arten eingeklemmter Brüche. Leipzig 1832. Fol. 
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1007. S. 
Az altestnek sérvei (Herniae abdominales) a' hasfal 

egész terjedetén képülhetnek, ha t. i. ez enged, vagy 
részint szakad. Leggyakrabban pedig az altestnek azon 
helyein szármoznak, hol az edények, idegek, 'stb. át-
meneteiére szolgáló természetes nyilások vaunak. 

1008. 
Azon különböző helyekre nézve, mellyeken a' sér-

vek képülnek, e' következő sérvek különböztetnek meg : 
1 >)lágyéksérv, melly a'lágyékcsatornán által; 2.) czomb-
sérv, melly a'Poupart szálaga alatt; 3.) köldöksérv, melly 
a' köldök gyürőn által; 4.) a'peteképű liknak sérve, melly 
ugyan ennek nyílásán által; 5.) ülcsontsérv, melly az 
ülbevágányori által; 6.) hassérv, melly az altest terje-
detén az említett nyílásokat kivéve; 7.) gátsérv; 8.) 
hűvelysérv ; 9.) végbélsérv: ha t. i. a' sérv a' gáton a' 
hüvelybe, vagy végbélbe bújik ki. 

A' lágyék-czomb - és köldöksérvek a' legközönsége-
sebbek, a' többiek ritkábban fordúlnak elő. 

1009. S. 

Az altestnek azon zsigerei, mellyek helyzetök és 
oszveköttetésöknél fogva legkevesbé vannak megerősítve, 
legkönyebben kilépnek, illyek a' cseplez és a' vékony 
belek, ritkábban a' vastag bél , a' gyomor, és vizellő-
hólyag, a' belső nemi részek 'stb. A' sérvben olly ré-
szek is találtatnak, mellyeknek természetes helyzete a' 
sérvtől messze esik, mellyek vagy a' velők öszvefüggő 
kilépett belrészek által, vagy a' színterv elöli öszvekötött 
hashártya kicsusszantával kénytetfíek a' sérvbe. Azon 
belrészekre nézve, mellyek a' sérvben foglaltatnak, a' 
következők különböztetnek meg: bélsérv (Hernia intesti-
nalis, enterocele), cseplezsérv (Hernia omentalis, epi-
plocele), gyomorsérv (Hernia ventriculi, gastrocele), vizel-
löhólyagsérv (Hernia vesicae, cystocele), 'stb. — Több 
zsigerek is foglaltatnak egyszerre a' sérvben, p. o. a' be-
lek és cseplez (bélcseplezsérv) (enteroepiplocele) 'stb. 

1010. s . 

Midőn az altestbeli zsigerek sérvvé képülnek, rend-
szerint olly tömlőbe záratnak, melly a' kinyújtott has-
hártya által képeltetik, (sérvtömlő) (saccus herniosüs). 
Csak ritka esetben hibázhatik ezen sérvtömlő , ha t. i. 

CHELIÜS. SEBÉSZSÉG. II. K. 14 
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a' sérv valamelly heves erőszak által, vagy a'hasfal előment 
sérelme, vagy a' sérv gyökeres orvoslására intézet étető 
szer alkalmozata után szármozik. A' sérvtömlő el is sza-
kadhat; avagy a' fölszívás útján elenyészhetik. — Ha 
olly belrészek lépnek ki , mellyek nincsenek a' hashár-
tyába zárva, p. o. a' vizellőhólyag, a' vakbél, úgy a' 
sérvtömlő hibázik; mellyek ha talán nagy részben ki-
esnek. úgy magok után húzzák a' velölc öszvefüggő has-
hártyát , és ekként tömlő képülhet, mellybe más zsige-
rek léphetnek. 

1011. I 
A' sérv tömlőnek ürege a' hasüreggel egy nyílásnál 

fogva van öszveköttetésben (sérvtömlőnyilás). Ezen nyi-
lás és a' sérvtömlő nagyobb terjedete közt lévő öszve-
huzódott rész sérvtömíö nyaknak neveztetik, az egy ebb 
rész pedig a' sérv testének, a' sérvnek vak vége végre a' 
sérvtömlö fenekének. A' sérvtömlő különféle takarókkal 
boritatik azon különböző helyekhez képest, mellyeken tá-
mad. Külső fölűleténél fogva a' sérvtömlő csak hamar 
öszvekötődzik a' vele érekező sejtszövettel; és azért ma-
rad kívül a' sérvtömlő még akkor is, midőn már a' zsi-
gerek helyre egyengettettek. 

1012. S. 
A' sérvtömlő gyapóra változásoknak vettetik alá. A' 

hashártya, mellyből képül, megtartja ugyan rendszerint 
természetes tulajdonságát, és midőn az elévült sérvek-
nél a' sérvtömlő vastagodva, bőrnemünek, több rétegck-
bül állani találtatik, altkor ezen változásoknak oka több-
nyire a' sejtszövet vastagodásában vagyon, melly a' sérv-
tömlőnek külső folületét fedezi; ollykor mégis maga a' 
hashártyának állománya is megvastagabbszik, sőtt csak-
nem porcznemü leszen. Ezen változások izgatás és nyo-
másnak következelmei, mellynek a sérvtömlő a'zsige-
rek ki - és visszaléptük által ki vagyon téve; honnét 
azok leginkább olly elrégült sérveknél találtatnak, mel-
lyek sérvkötő segedelmével nem eléggé tartatnak vissza, 
a' változások a' sérvtömlő nyakán tapasztaltatván legin-
kább. — Ha a' sérvtömlő nyakának öszvehuzódása, vagy 
az azt fedező sejtszövet megvastagodása által szükülés 
képül, úgy az a' sérvnek halkkal öregbedő tériméje ál-
tal lassanként alá süllyedhet, 's ekként a' sérvtömlö 
testén több szorúlatok, szükíilések támodhatnak- -— Ezen 
változások nincsenek mindenkor a' sérv nagyságával arány-
ban ; gyakorta a' nagy sérveknél a' sérvtömlő igen vé-
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konyAak, valóban 'olly vékonynak találtatik, hogy 11 
külbőr által a' belek geliszta képü mozgása^ is megkü-
lönböztetnek. A' nagy köldök-sérveknél a' sérvtömlő 
gyakorta igen vékony, a' kis czombsérveknél pedig igen 
vastag. A' sérvtömlőn lévő sejtszövetnek elfajzása által 
daganatok is támodhatnak. 

1013. S. 

A' sérvek nagysága igen különböző; gyakorta az 
altest zsigereinek legnagyobb részét foglalják magokban; 
gyakorta pedig igen kicsinyek, úgy hogy nagy üggyel 
bajjal találtathatnak föl. A' belekből vagy egy egész hu-
rok, vagy tekervény, vagy pedig annak csak egyik fala 
eshetik ki. 

1014. S. 
Gyakorta ugyan azon emberen több sérvek telep-

szenek. — Csak ritkán van ugyanazon helyen egynél több , 
mellynek mindenike külön sérvtömlővel bírna; a' vi-
zellőhólyag vagy más a' hashártyával csak részszerint 
fedezett zsiger kicsusszanása által, a' mennyiben a' mon-
dott részeket a'hashártya követi, gyakorta olly sérvtöm-
lő képül, mellybe belrészek lépnek. — A' kettős sérv-
tömlő igen ritka, és egyedül a' lágyék-sérvnél lehetsé-
ges, hol a' hüvelyhártya nyilva maradott csatornájába 
még más különös, magába zsigereket fogadó sérvtömlő 
léphet. 

1015. S. 
A' sérvek majd szabadok, mozgékonyak, ha t. i. 

magoktúl vagy illendő nyomásra visszatérnek, vagy moz-
gékonytalanok, ha a' visszatétel lehetetlen, mellynek okai 
a' zsigereknek egymássali, vagy a' sérvtömlövel lett ösz-
v ejorr adása, kiszorulása vagy is börtonzése, vagy a' sérv-
ben foglaltatott más részek különös elváltozásai lehet-
nek. 

1016. S. 
Származásukra nézve fölosztatnak a' sérvek született 

együttszültekre (Herniae congenitae) és szerzettekre (Her-
rn ae acquisitae). Az első esetben a' zsigerek a' hashár-
tyának nyilva maradott nyújt/ványain által lépnek-ki, a' 
második esetben a' sérv már akkor támad, midőn ezen 
nyujtványok bezáródtak, avagy más helyen is. 

14 ^ 
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1017. S. 

Az altest sérveinek okai előkészítők és alkalmiak : 
Az altestsérvekre való előkészület, melly együtt-

szült, vagy szerzett is lehet, a' hasfalak gyöngeségében, 
elpetyhüdésében és az altesten lévő természetes nyilások 
nagyobb kitágulásában áll. Előhozathatik pedig ez 
pohosság; az altestnek vizkór, terhesség által végbement 
kinyújtása; hirtelen soványodás; sebek után támadt heg-
jegyek által, főkép ha a' hasfal sérelme zuzódással járt; 
továbbad az altest zsigereinek beteges változásai, a' bél-
csatornának durva eledelekkel való kitömése; rostlan-
kasztó italok rendetlen éldelete 's több efféle okok által. 

Az alkalmi okokhoz számitatnak mind azon erősza-
kok , mellyek a' hasfalak erős ószvehuzódását, és a' 
rekesznek aláereszkedését képesek előhozni, mi által a' 
belrészek erősen a' hasfalakhoz nyomatnak; illy okok 
pedig az altestre tett erős lökés vagy ütés, az altestnek 
erőszakos átszorítása, erőszakos erőlködések p. o. nagy 
tehernek fölemelése alatt, mély lehelés által, a' szül-
fájdalmaknál, különös testi állás alatt; 'stb. 

Minél nagyobb az előkészitő ok a' sérvekre, annál 
csekélyebb alkalmi ok elégséges a' sérvek támodására. 
Az igen kifejlődött sérvhajlamnál a'sérvek gyakorta min-
den kigondolható ok nélkül szármoznak. 

Némelly vidékeken igen szaporán fordulnak elő a' 
sérvek, minek oka az éghajlat különös természetében, 
a' nép különös életmódjában ; terhes munkák eszközlé-
sében látszik lenni. 

A' sérvek gyakrabban erednek a' férjfiaknál mint a' 
némberekben, gyakrabban a' jobb mint ka' baloldalon. 

1018. S. 
A' mozgékony sérvnek tüneményei átalában ezek : 

hirtelen vagy lassanként támadt nem fájdalmas, érmé-
czes, a'nyiláshoz képest, mellyen átbúvott, különböző 
idomú daganat, mellynek fölűletén a' bőr nincsen meg-
változva; a' daganat nyomás által visszatétethetik, sőt 
magátul is visszalép, ha a' beteg hanyatt fekszik, melly 
ismét minden erőlködés, köhögés, tüsszenés 'stb. alatt, 
étel után ismét kiesik, vagy nagyobbodik. A' daganat-
hoz jáx-ulnak az altestbeli zsigerek bomlott munkálko-
dásainak tüneményei; u. m: lomha szék , liaskorgás, bö-
fögés, undorgás, altestbeli húzódozó fájdalmak 'stb. melly 
tünemények a' sérv helyretélele után szűnnek, midőn 
egyszersmind rendszerint a' rekedt szék is megindul. 
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Ha a' sérv kicsiny és mélyen fekszik, a' kórhatárzat 
bajos lehet, mellyet csak a' szoros kivizsgálat, a' da-
ganat támodásának kifiirkészése, valamint a' jelen tüne-
ményeknek látra vetése világíthatnak föl. 

1019. S. 

Azon részeknek kifürkészete, mellyek a' sérvben 
foglaltatnak, gyakorta igen terhes, gyakorta lehetetlen, 
azon különböző változások miatt, mellyeket a' sérvben 
fekvő részek, és annak takarói kiállanak. 

1020. S. 

A' bélsérvnél a' daganat fólülete egyenletes, rugal-
mas, a' daganat midőn a' belek meg vannak telve, na-
gyobbodik; a' sérv visszatételekor korgó hang hallik, 
érzi ezt maga a' beteg is ollykor a' daganatban, a' fól-
akadott bélsár menetelének tüneményei mutatkoznak. 

1021 . S. 

A' cseplezsérv tésztaként tapintatik, egyenletlen, 
gyakorta madzagnemü , többnyire szélesebb alappal biró 
henger idomú inkább, lassanként szármozik, visszatéte-
le bajosabb, melly alatt korgás nem hallik; a' gyomor 
kellemetlenül húzódik. 

1022. ff. 

A' Jiólyagsérv (Hernia vesicae urinaríae, cystocele) 
az által különbözik, hogy a' hullámzó daganat nagyobb 
és feszültebb lesz , ha a' beteg-vizelletét visszatartja, 
ha pedig vizellett, akkor a' daganat csekélybedik; a1 

daganatra tett nyomás által a' beteg vizelletre erőltetik. 
Ollykor a' vizellés után a' daganat nem lohad, de a' 
beteg ismét azonnal vizelletre kénytetik, ha az megnyo-
matik. Mivel a' vizellő hólyag mindenkor többé kevesbé 
húzódik, vonódik, azért a' beteg többször kénytetik 
vizelletre, ollykor a' vizellet egészen visszatartatik, és 
a' hudcsapnak bevitele által érezhetni, hogy különös 
irányzat szerint kelljen a' hólyagba dugni. A' hólyag-
sérv cseplez- vagy bélsérvvel lévén ószveszövődve, a' 
tünemények szinte öszvevegyűlnek. — Nem ritkán a' 
hólyag kiesett részében kő terem. 
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1023. S. 
A' többi életművek jelenlétét a' sérvben, a' sérvnek 

helye, tulajdonsága, és a' kiesett résznek gátolt munkál-
kodása árulják el. — Ha a' sérvben több részek tanyáz-
nak egyszersmind, úgy a' tünemények egymással ve-
gyülnek. 

1024. S. 

A' sérvek mindenkor komoly figyelemre méltó be-
tegségek. Ha magokra hagyatnak, és a' vidéknek tulaj-
dona azt megengedi, úgy azok szüntelen nőnek, a' 
helybeli és közönséges bajok mind inkább öregbednek, 
és a' zsigerek olly annyira kiléphetnek, hogy nagyobb 
részük a' sérvben foglaltatik. Azon változások által, 
mellyek a' sérvtömlő (1012. g.) és a' benne foglalt ré-
szekben szülemednek, a' sérvnek visszatérése lehetetlen-
né tétetik, az az sérv-kiszorúlás, börtönzés okoztatik. 

1025. S. 

A' sérvben létező zsigerek előjárt izgatás követke-
zésében egymás közt, vagy a' sérvtömlővel öszvenőhet-
nek, és az öszvenövés vagy csak kocsonyás gyurmával 
történt öszvetapadás, vagy szálas nemű, avagy húsos 
tulajdonságú, és majd csak egyes helyeken tapasztalta-
tik, majd nagyobb fölületre elterjed, úgy hogy minden 
sérvhöz tartozó részek egy gyurmává hegedtek. A' csep-
lez sérvek a' bélsérveknél könnyebben öszvehegednek. 

A' sérvtömlőnek öszvenövéseit a' belrészekkel, ezeknek azon 
öszveköttetésétül meg kell különböztetni, mellyek már a' sérv szár-
mozata előtt a' hashártya és zsigerek közt megvoltak, midőn 
tehát a' sérvben feküvő rész a' sérvtömlőhöz azonkép van foglalva, 
mint az előtt még midőn a' hasüregben foglaltatott. 

1026. S. 
A' bélnek sérvben tanyázó része rendszerint meg-

vastagodik és ollykor érszrevehetőleg mégis szűkül. -— 
A' bélhártyák ezen megvastagodásának oka az izomhár-
tyának a' béltartalom tovább taszilása végett fölserkent 
nagyobb erőlködésén alapúló erősebb kifejlődése, a' vér 
visszafolytának föltartása, vagy a' rostanyagnak letétele 
lehet. 

A' cseplez gyakorta alkatására és alakára néz, e igen 
megváltozik, a' sérvtömlő nyakánál többnyire meg van 
vastagodva, és kemény, gyakorta madzagnemű, ollykor 
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kemény csomóvá gonyölödöit; nem ritkán cseplez gyur-
mája igen megszaporodik, kinövetekkel hintetik be, gya-
korta igen megkeményszik. 

1027. S. 
Ha a' sérvben foglalt részek, és a' foglaló részek közt 

aránytalanság szármozik: úgy a' hasüreg és a' sérv közt 
a' közködés félbeszakad, és ennek kiszorulása, börtönzé-
se (Incarceratio) hozatik elő. 

Ezen aránytalanság pedig alapúlhatik: 1.) azon nyi-
lás szűk voltán, mellyen ay sérv bújik által: 2.) a' sérv 
nagyobbodó tériméjén; vagy egyszersmind mind a' két 
okon. 

1028. S-
A' foglaló részek által okozott sérvkiszorulásnak oka 

vagy a' hasfal azon nyílásában találtatik, mellyen a' 
sérv általbújt, vagy pedig a' sérvtömlőben. 

Ha t. i. a' zsigerek hirtelen kiesése , vagy hirtelen 
öregbedő tériméjek által a' bőnyés részek, mellyek a' 
hasnyílást képelik, igen kinyujtatnak, úgy azok a' zsige-
reken öszvehurkolódznak, a' mennyiben rugalmasságok-
nál fogva természetes állapotukba visszatérni iparkodnak; 
öszvehuzódások tehát ezen esetben nem munkás. — Úgy 
látszik azonban mégis, hogy ezen nyílásnak szűkülése 
a' hasfalnak görcsös öszvehuzódása által is okoztathatik,, 
főkép a" lágyék-sérveknél, hol a' belső ferde és haránt 
hasizmok rostjai annak nyakát környelik. 

A' sérvtömlő vagy nyakánál vagy testének külön-
böző részein eszközli a' kiszorítást, a' benne képülő szű-
külések szorúlások által (1012. 5-)' avagy mégis szakad-
hat, és az ezen nyíláson átbúvott zsigerek kiszorulhatnak. 

1029. S. 
A' sérvben tanyázó részek okai lehetnek a' kiszo-

rulásnak: 1.) a' kiesett zsiger öregbedése által; 2.) a' 
sérvben foglalt bélnek béltartalommal történő kitömü-
lése által; 3.) a' belrészek öszvekuszálódása által; 4.) 
gyulasztó fölpöífedés által. 

1030. g. 
A' kiszorulás különös okának föltalálása gyakorta 

igen terhes; nem ritkán lehetetlen. Következő környül-
mények vezérlhetik az orvost: 
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1.) Azon sérveknél, mellyek hirtelen, 's nagy erő-
szakokra támadnak, vagy hol a' nyílásnak csekély nyujt-
hatékonyságánál, mellyen a' sérvek lépnek ki, egyszer-
re nagyobb mennyiségnyi zsiger lép ki; többnyire ezen 
nyílás engedékeny telensége fog a'kiszorulásnak oka lenni. 

2.) Hogy a' kiszorulás a' sérvtömlő nyakában le-
gyen, mint ez legalább a' lágyéksérveknél leggyakrab-
ban szokott történni, hihetőleg gyaníthatni azon sérvek-
nél, mellyek sérvkötővel már régtől fogva visszatartóz-
tatva, hirtelen ismét kiesnek; ha a' nyílás, mellyen a' 
sérv kibújt, nem feszült, a' noha igen megfeszült sérv-
daganat mozgékony, és a' visszatételen iparkodván, a' 
liasfalnyiláson túl daganat szármozik. 

3.) A' sérvtömlőnek szétszakadását, vagy a' sérv-
ben létező részek gyulasztó bántalmát mint a' kiszoru-
lásnak okát gyaníthatni azon erőszakból, melly magára 
a' sérvre hatott. 

4.) A' belek bélhuzambeli anyagokkal történt csap-
iig telese többnyire halkkal, elévült sérveknél, azoknak 
lassanként! megszaporodásánál, vagy a' gyomor megter-
helése után történik, 

5.) A' zsigeiek öszvekuszalódását, és az ez által 
okozott sérvkiszorulást meghatározni a' műtétei előtt 
nem lehet. 

D U P U Y T R E N , de 1 ' étranglement au collet du Sac herniaire ; in 
Lecons orales de clinique chirurgicale. Vol. I. p. 557. 

1031. S. 
A' kiszorúlás ezen különböző okaihoz képest, a' 

tünemények, és a' kórfolyamat is különbözik: honnét 
1.) forró, 2.) görcsös, és 3.) idült vagyis halkkal táma-
dó kiszorulás különböztetik meg. 

1032. g. 
A' forró kiszorulás (Incarceratio acuta, inílammato-

ria) bélyeglő tulajdona a'kiesett zsigernek öszvehurkolta-
tásában áll, melly által nem csak a' közte, és a' hasü-
reg közt való közködés megszűnik, hanem még a' vér 
"s egy ebb nedvek keringése is fölakad. Innét a' kiszo-
rulásnak ezen fajánál a' tünemények mindjárt kezdetkor 
igen hevesek. -— A' sérv azonnal nagy fokban fájni kezd, 
a' daganat kicsiny, de feszült; a' fájdalmak' az egész 
altestre elterjednek, melly fölpuffad , és tapintás'köz-
ben fáj, hányás áll be, hasrekedés, és heves láz. Min-
den tünemény sebesen haladván, csak hamar fene kö-
szönt be. 
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1033. S-

A' görcsös kiszorulás leginkább a' tünemények en-
gedelgése által külölközik. — A' sérv, ha bár feszülve 
van is, nem fáj; a' székletétel fölakadt, a' betegek több-
nyire nem hánynak, gyakrabban még a' szapora italok 
benők maradván, ezekre sem; az érverés kicsiny, ösz-
vehuzódott; a' lehelés terhes. Ezen tünemények gya-
korta hirtelen magas fokig haladnak, de ismét süllyed-
nek. A' beteg alkotmánya és az alkalmi okok könnyit-
hetnek a' kórhatárzaton. — Az érzékelíy egymiknél a' 
rásztkóros emberneknél vagy méhgörcsös asszonyoknál 
ezen tünemények gyakrabban erednek, a' nélkül hogy 
Valamelly olly ártalom előre ment volna, melly a' zsi-
gernek nagyobb szilakát a' sérvtömlőbe kénytetni képes 
vala. Meghűlés, főkép a' lábaknak meghűlése, és mind 
azon ártalmak, mellyek görcsös, szeles, vagy epés kőd-
csomört okozni képesek, lehetnek okai a' görcsös kiszo-
rulásnak. — A' hasfal és beleknek ezen görcsös bán-
talma által a' zsigerek mozgékonytalanül tartatnak a' 
sérvben. 

1031. S. 
< 

A' sérvben tanyázó belek csapiig telese által szár-
mazott kiszorulás többnyire az öreg és igen nagy sérvek-
nél támad , hol t. i. a' hasnyilás nagy és minden rugal-
mas erejét elveszté. A' sérv ekkor nem fájdalmas, a' 
vissza egyengetés alatt erős nyomást is eltűr, a'has pöffedt, 
nem fájdalmas , bofögés, hányás, és székrekedés követ-
keznek. Ezen kiszorulás sokáig tarthat. 

A' görcsös és idült kiszoruláshoz végre gyulasztó 
tünemények szegődnek, mellyek a' veszedelmet szerfö-
lött örcgbitik.. ^ ^ 

1035. 
Ha a' kiszorulás föl nem mentetik, úgy a' kiszo-

rult rész fenéjétől lehet tartani, még pedig annál inkább 
minél erősebb a' börtonzés, és gyuladás. A' sérvbe zá-
ródott részek, ollykor fenések, a' nélkül hogy azt a' 
külső részek tulajdona elárulná. -— A' daganat azonban 
a' fene beköszöntésével feszességét és fájdalmasságát el-
veszti, a' bőr szederjes, több helyeken fekete leszen, 
a' fölbőr lemállik; az altestnek fájdalmossága és az oká-
dozás megszűnik, az erők csüggednek, az érverés kicsiny, 
és rendetlen leszen, a' .beteg képét és tagjait hideg iz-
zadság fedezi, az arczvonatok elváltoznak, az ész meg-
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háborodik; a' daganat fölpukkad, és a' gonoszszagú bél-
sár kiürül. — A' fene többnyire a' halálnak hírhozója; 
némelly beteg azonban még illy környülmények közt 
is fölüdülhet, a' mennyiben a' fenés belrész megválik, 
a visszamaradott végei a' hashártyával öszveforradván, 
mintegy műsegg vagy inkább ez esetben kórokozta segg 
szármozik. 

1036. S. 
Ha egyedül maga a' cseplez van kiszorulva, úgy 

a' tünemények többnyire nem olly nyomosak, mivel a' 
cseplez nagyobb nyomást is képes eltűrni; annál inkább, 
ha már alkotásában tetemesen elváltozott. A' gyuladás 
azonban a' kiszorult helyről az egyebb zsigerekre ter-
jed. Ha bár a' székürülés nincsen is fólakadva, a' bö-
íogés és hányás azonban mégis előállnak. 'A' bebörtön-
zött cseplez genyedés és fenébe mehet által. — A' genyedés 
szokatlan végződés; a' kiszorult helyen fölül tályogok 
szármozhatnak, mellyek az altestbe ürülköznek. A' fe-
ne gyakorta a' beteg köz állapotjának megzavarása nélkül 
támad. A' fenés rész lemállik, és a' visszamaradó ar 

nyílással heged Öszve. 

1037. S. 
A' sérvek orvoslása azon különböző állapotokhoz 

képest, mellyekben a' sérv szenved, különbözik. 
A' mozgékony sérveknél, a' részek helyükre tétes-

senek, és állandólag ottan tartassanak. 

1038. S. 
A' sérvnek helyretétele vagyis visszcugazitása, hely— 

reegyengetése (taxis, repositio herniae) hajnalkor, vagy 
reggel legjobban diszlilc, t. i. midőn a' belek üresek, 
a' teslnek olly helyzete alatt, mellyben a' hasfalak, 
mennyire csak lehetséges, ellankadnak, és a' sérvnek 
helye legmagasabban esik; tehát hanyatt fekve, póczolt 
farcsíkkal, hajtott térdekkel, a' testet egy kevéssé a' sérv 
oldalára hajtván. A' vizellő hólyagnak és végbélnek, 
még pedig ezen utolsónak csőrével vagy hashajtó szerek-
kel eszközlött előleges kiürítése a' helyreegyengetést igen 
megkönnyítheti. A' helyreigazítás maga az egész sérv-
daganatra tett egyenlő, mérsékelt, czélirányos nyomko-
dásban áll, még pedig olly irányzatban, mint a' mil-
lyenben a' részek kiesének. Gyakorta könnyen véghez 
megy a' helyreegyengetés, gyakorta szükség elő a' sérvre 
tett egyenletes nyomás által a' béltartalomnak egy ré-
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szét az altest üregébe nyomkodni. A' beteg a' sérvhely-
reegyengetés alatt őrizkedjék altestének minden öszvehu-
zódásátul. 

A' sérv tökéletesen helyre lévén egyengetve , isméti 
kicsusszanása tartós, egyenletes öszvenyomása által gá-
toltatik meg, melly a' sérvnyilás felé különös kötősze-
rek által (sérvkötök, sérvszoritók, bracheria ) eszkö-
zöltetik. 
J U V I L L E ' S Abhandlung über die Bruchbänder. Aus dem Franz. mit 

14 Kupfertafeln. Nebst einer Vorrede von S C H R E G E R . Nürn-
berg 1800. 

BRÜNNINGHAUSEN , gemeinnütziger Unterricht über die Brüche, den 
Gebrauch der Bruchbänder und über das dabei zu beobachtende 
Verhalten. Mit 1. Tafel. Würzburg 1811. 

J . J. L A F O N D , Considérations sur les bandages herniaires usitées 
jusqu' a ce jour et sur les bandages renixigrades ou nouvelle 
espéce de brayer. Paris 1818. 

A' sérvkötök vagy sérvszoritók Vagy érméczesek, ru-
galmasak, vagy érméczetlenek. Ezek parkét szijbul, bőr-
bűl 'stb. és egy labdábul (pelotte) állanak. Ha a' test-
höz fekszenek, tígy a' hasfalak mozgásainak nem en-
gedhetnek, honnét helyükről igen könnyen elhibbanván, 
a' belek kicsusszannak, mit erősebb rászoritás által meg-
gátolni akarván, fájdalmas nyomás támad. Ezen okok-
nál fogva a' nem érméczes vag; n sérvszori-
tók egészen megvetendök. 

Az érméczes sérvkötök 1.) tollbul, 2.) labdábul, és 
3.) pótszijbul állanak. 

A' toll keskeny, lapos, jól megedzett aczéldarab, 
melly félkörben kanyarodik a' beleg oldal körül.—Elöl 
a' tollhoz egy vasbul álló lemez (Platte) van toldva, 
melly belső lapjánál fogva gyapottal, vagy lószőrrel va-
gyon kibéllve, úgy hogy egyenletes és egy kévéssé dom-
ború legyen. Ezen rész labdának neveztetik. A' pótszij 
a' tollnak hátsó részéhöz van toldva, melly a' test más 
része körül hajtatván, a' labda külső részén lévő gomb-
hoz függesztetik. Az egész sérvszoritó puha bőrrel hu-
zatik be, és belső oldalán kibélletik, hogy t. i. kellemet-
len nyomást ne okozzon. 

1039. S. 

1040. fl. 

1041. 
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1042. S. 

A' sérvszorító egyes részeire nézve gondosan készí-
tessék el , és minden egyes esethöz ügyesen illesztessék. 
— A' tollnak erőssége azon akadályhoz legyen szabva, 
mellyet nekie visszatartani kell, és szorosan a' testhöz 
illesztessék. A' labda a' sérv tériméjéhez szabott nagy-
sággal birjon, azon szeglet pedig, mellynél a' tolltúl 
aláereszkedik, azon föliilet tulajdonához legyen illesztve, 
mellyre tétetik, (e' czélból némellyek a' labdát mozgé-
konyan késziték, hogy minden esethöz oda illesztethes-
sék). A' labda se nagyon keményre, se nagyon puhára 
ne legyen tömve, domborusága pedig ollyan legyen, 
hogy egy arányuan feküdje meg az egész sérvnyilást. Ha 
a' pótszíj magában a' sérvszontót illendő helyen tartani 
nem elegendő, úgy azon vagyunk, hogy egy más a' 
czombok közt elhúzott szíj által annak elcsusszanását 
megakadályozzuk. 

Hogy tehát a' sérvkötő illendőleg elkészítethessék, 
szükség minden esetben mértéket venni, melly a' sérv 
helyétűl fogva szalaggal azon irányban vétetik, mellyben 
a' sérvkötőnek a' testhez kell feküdnie; avagy kettős 
hajthatékony rézsodronyt veszünk ezen czélra, melly min-
den kívánatos irányzatban hajtathatik. A' mérték egy 
hüvelykkel hosszabbra hagyassék, mellyet a' sérvszorító 
béllete veszen föl. 

1043. S-

A' sérvkötőnek föltétele az illendőleg véghez vitt 
helyreigazítás után hanyatt fekve történik, a' zsigereket 
ujakkal mind addig visszatartván, míg a' labda a sérvnyi-
lásra illendőleg föl nincs alkalmazva , a' szíj pedig eléggé 
megszorítva. Erre köhögni, fölkelni hagyjuk a'beteget, 
hogy meggyőződjék, a' sérvkötő nem igen szorit-e, és 
hogy a' részek illendőleg visszatartatnak. Legelsőször 
minden esetre a'sebész kösse föl a' sérvszoritót, később ma-
ga a' beteg teheti azt, mégis mindenkor hanyatt, 's leg-
alkalmasabban reggel. A? betegnek több sérvkötője le-
gyen, hogy kellőleg változtathassa azokat. Azon ré-
szék , hová a' sérvszoritó fekszik, gyakrabban égett bor-
ral mosassanak meg, míg csak a' bőr neki nem szokik 
a' nyomásnak. A' bőr föltörvén, a' föltörött rész ólom-, 
vízzel mosassék, ólmaggal hintessék be, és a' sérvszoritó 
alá finom gyolcs vagy vászondarab tétessék. 
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1044. S. 
A' sérvszoritó használatát a' sérvnyilás közelében lé-

vő különbféle betegségek, mellyre a' sérvszoritónak kel-
lene e s n i , valamint az egészen'helyre nem egyengethe-
tendő sérv is tilalmazhatják. A' nagy sérvek gyakorta 
mód nélkül nehezen tartathatnak vissza, midőn nem ritkán 
más helyeken szármoznak aztán új sérvek. — Gyermek-
nél nem csak hogy épen semmi káros következettél nem 
jár az érméczes sérvszoritók alkalmazata, mint némel-
lyek gondolják, hanem az érmeczetlennek föltételelle-
nül elejbe tétetik. 

Ha az öszvehégedés a' sérvnek helyreigazítását annyira 
akadályozza, hogy annak még egy része kiint marad, 
úgy olly sérvszoritó készitelhetik, mellynek labdája ki 
vagyon vájta. Az igen térimés, nagy, vissza nem igazítat-
ható sérveknél illendőleg a' sérvhöz fekvő sérvakasztó 
(suspensoriiun) alkalmaztatik, hogy t. i. a' sérvnek to-
vábbi öregbedése föltártassék. Ollykor az illy sérveknél 
is eszközöltethetik a' helyreegyengetés állandó hanyatt 
fekvés, szűk táplalmány, hashajtó szerek, a' sérvre tett 
hideg borogatások által, mi nekem két nagy öszvefor-
rott sérv esetében szerencsésen diszlett. — Midőn a' nagy 
sérveknél a' hasfal annyira öszvehuzódott, hogy a' sérv-
ben tanyázó í-észek, a' hasüregben nem találnak helyet, 
akkor ugyan ezen orvoslás javalltatik. 

Ha a' zsigerek sérvss isszatar-
tatnak, úgy a' sérvtöml ódik, 's 
egyszersmind a' sérvszoritó által eszközlött állandó nyo-
más segedelmével alattomos gyuladás szármozik, melly 
által a' sérvtömlő nyaka tökéletesen öszvehegedvén, ek-
ként gyökeres orvoslás eszközöltetik. — Ez leginkább 
gyermekeknél, a' fiatalabb egymikben történik; az öre-
gebbeknél soha sem. -— A' sérvtömlő nyakának ezen las-
sankénti szűkülése közben, a' sérvszoritónak folytatott 
hordása alatt, ennek félretétele mmd addig tilalmas, míg 
csak bizonyosan nem tudjuk, hogy már az emlitelt gyö-
keres orvoslás végbe nem ment; mert másként az ismét 
kicsusszanó belrészek a' sérvtömlő nyakának szűkké vált 
volta által kiszorulhatnak. — A' míg csak a' beteg a' 
sérvszorilót hordja, addig óvakodjék minden nagyobb 
erőlködés tül. 

; 1045. S. 
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1047. S. 

A' sérv ki lévén szorulva, az orvoslás is különbö-
zik a' kiszorulás okához képest. A' forró kiszorulás ve-
szedelmesebb mint a' görcsös és elavult. 

1048. 

A' gyulasztó kiszorulás mindenek előtt érvágást kí-
ván, annál inkább , ha hogy a' tünemények hevesek, a' 
beteg izmos, pozsgás, a' sérv és altest igen fájdalmas. 
Kis érütés, hideg végtagok , sáppadt arcz a' betegség 
kezdetekor vissza ne tartsanak benünket a' vérbocsátás-
tul , mivel ezen tünemények tulajdonai a' heves altest-
beli gyuladásoknak. Minél korábban megtétetik az ér-
vágás, minél több (magáig az ájulásig folytatott) vér 
bocsátatik egyszerre, annál jobb leend a' foganat. A' 
sérv környékére rakott nadályok is különös sikerüek 
gyakorta, valamint a'sérvre alkalmazott hideg borogatá-
sok is, mellyek gyakorta újítassanak, hogy foganatuk 
a' mélybe hasson. Ha már ezen szerekre a" sérv keves-
bé feszült és kevesbé fájdalmas leszen, akkor azonnal 
fogjunk a' helyre egyengetéshez, melly az (1038. S~t>an) 
előadott szabályok szerint eszközöltessék. Belső szerek 
főkép hashajtók, ezen kiszorulásnál ártalmasak. Csórék 
czélirányosabbak. 

1049. S. 

A' görcsös kiszorulás meleg fördőket, meleg boron-
gatásokat cs mákonnyal, káforral, beléndolajjal ószve-
tett röpülő irból álló bekenéseket kiván az altestre. A' 
hánygyökór minden fél óráben egy negyed szemernyi 
adagokban adva, valamint más hányszerek is undoroko-
zó mennyiségben; továbbad hashajtó szerek , főkép az 
angóly só , lenolaj, és mákonnyal javalltainak ezen baj 
ellen; nem különben a' dohány füstből avagy dohány 
főzetből készitett csórék szinte ide tartoznak (a' dohány 
mindenkor illendő erősségű legyen, a' füst-csőr ék illen-
dő ideig folytassanak, főzetnek fél vagy egész obonnyi 
dohány vétetik egy font vizre). Ollykor hideg borogatá-
sok is alkalmaztatnak a' sérvre, sőt égények is csepeg-
tetnek arra. — Igen meleg lördőben tett érmetszés nem 
ritkán piLlantati ellankadást okozván, a' helyreigazitást 
lehetségessé teszi. A' helyre egyengetés a' mondott mód 
szerint eszközöltetik. 
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1050. 
Az idiitt kiszorulásnál, melly a' bélsárnak megsza-

porodásától dühöng, különös foganatnak a' hajtó szerek, 
valamint az eczet és vizből álló sóolvadékokbul, hány-
borkőbül, dohány füstből, dohány főzetből készített csó-
rék , úgy a' sérvre rakott hideg borogatások is haszno-
sak. A' helyreegyengetés alatt azon kell lennünk, hogy 
a' sérvben megszaporodott bélsárnak egy részét az al-
testbe visszanyomkodhassuk. 

R U S T , über die rationelle Behandlung eingeklemmter Brüche; in 
seinem Magazin. B, XXIX. H. 2. 

Mivel a' kiszorulás' különbféle fajai egymással ösz-
vekapcsolkodhatnak, azért világos, bogy a' különböző 
orvoslásmódokat egymással öszvekötve használni szűkség. 
— A" helyreegyengetés elsülvén, a' tünemények rend-
szerint sebesen eloszlanak, és a' szekürűlés vagy magá-
tul megjelenik, avagy enyhe oldó szerekre megnyílik. 
A' gyulasztó tünemények még tovább is tartvan, illendő 
lobüzo gyógymódot kívánnak később is. Hanem azon-
ban, ha a' leírt gyógybánás alatt a' helyreegyengetés el 
nem sülvén, a' sérvben semmiféle kedvező változás nem 
történik, sőJ: ellenben még feszesebb, keményebb és fáj-
dalmasabb leszen; akkor a'helyreegyengetés' tovább foly-
tatásától el kell állanunk, és a' műtételhöz fognunk. 

A' galvánosság használat . Archi-
ves générales de médecine. 0 

A' miítétel pillanatának meghatározása átalában a' 
kiszorulásnak fajátul, annak hevességélül és tartásátul, 
az egymi alkotniányátul, és az eddig alkalmazott szerek 
foganatátul függ. — A' gyulasztó kiszorulásnál a' kis sér-
veknél, mellyek hirtelen valamelly erőszak titán szár-
moztak, vagy ollyaknál, hol a' kiszorulás a' sér\tömlő 
nyakába szorúl (1028. J ifiú erős izmos egymiknél a' 
mütétellel nem halakodhatunk, ha az emlitett gyógy-és 
mübánásra a' helyreigazítás nem díszlik , avagy a' sérv 
fájdalmossága semmi további helyreegyengetési töreke-
dést meg nem enged. A' műtétei gyakorta az első 8—12. 
óra alatt is szükséges már. — A' görcsös és idült kiszo-
rulásnál a' műtétei ugyan tovább halasztathatik, a' több-
ször ismételt visszaegyengetési törekedéstől azonban őriz-

1051. S. 
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kedjünk, és miután a' legerőtelibb szerek a' legnagyobb 
állhatatossággal hasztalanul alkalmaztattak volna, előbb 
fogjunk inkább a' műtéteihez, mintsem hogy annak ké-
sőbbre halogatása által a' beteg életét veszedelemnek te-
gyük ki. A' műtétei azon esetekben is javalltatik, mi-
dőn hozzájok gyulasztó állapot társul, főkép a' már él-
tesebb embereknél. 

1053. g. 

A' kiszorulások' műtétele következő mozzanatokon 
megyen keresztül: 

1.) A' bőrnek bemetszésén; 2.) a' sérvtömlő leta-
karitásán és fölnyitásán-, 3.) a' sérvtömlő nyakának vagy 
hasnyilásnak tágitásán; 4.) a' zsigerek helyretételén. 

A' műtétei' előtt a' vizellet üritessék ki, ha a' rész sző-
rös, a'szőr horozsváltassék le, és az ekként elkészített beteg 
egy keskeny gereznával fedett asztalra akként fektessék, 
hogy farcsíkja és melle illőleg emelkedve, a' hasfal pe-
dig elegendőleg elpetyhíidve legyen; avagy akként he-
lyeztessék az asztal szélére, hogy lábai az asztal mellett 
lévő székekre tétetvén, ottan tartathassanak. 

1054. 
A' sérvdaganaton lévő bőr haránt redőbe fogva föle-

meltetvén, annak egyik vége segédnek adatik által, a' 
bőrredő kusztorával metszetvén ekkor által. A' vájku-
tasznak segedelmével, melly a' sebszegletekbe dugatik, 
a' seb fölülről és alolrul is tágitátik, úgy hogy a' met-
szés a' sérvdaganaton fölülről és alulról is túlhaladjon. 
Ha a' bőrnek feszessége a' bőrredőképelést meg nem en-
gedi, úgy a' metszés szabad kézzel tétetik, a' bal kéz-
nek hüvelyk és mutatójával a' daganaton megfeszítvén a' 
bőrt. — Mivel tömlőtlen sérvek is vannak , vagy pedig 
a' tömlő meg is lehet szakadva; azért a' metszésnek igen 
nagy vigyázattal kell történni, és mihelyt csak lehet, 
használjuk a' vájkutaszt. 

1055. g. 
A' sérvtömlőnek letakaritása türedelmes szorgalmat 

kiván, mivel a' borítékok igen különbözők, és a' régi 
sérveknél gyakorta igen el vannak fajulva. — Azon he-
lyben, hol minden más sérelem ellen bátorságban va-
gyunk, avagy hol a' sérvtömlőben foglalt nedv által oko-
zott hullámzás legvilágosabb, a' sérvtömlőnek boríté-
kai csipesszel fogatván meg, dombképűleg emeltetnek föl, 
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és lapjával tartott kusztorával választatnak meg; a' mi 
mind addig folytatik, mig csak le nem takaritatott a' 
sérvtömlő, melly fényes fölülete által árulja el magát.— 
Az ezen metszések alatt kiszivárgó vér szivacs segedel-
mével szivatik mindenkor föl. — A' sérvtömlő maga 
hasonlókép emeltetvén föl, b^vágatik, mellynek nyilásá-
bul többnyire egy kevés nedvesség foly, avagjr mégÍ3 
a' bél föluletén föltűnő edényhálló ennek fénye és sima-
sága eléggé tudtára adják a' sebésznek, hogy már a' sérv-
tömlő üregébe hatottt légyen. Ezen nyilasnak széle csi-
pesszel emeltetik föl , és tompa hegyű ollóval tágita-
tik egész addig, mig a' nyílásba egy uj be nem dugat-
hatik, mellyen az olló vagy gombos kusztora betolat-
ván , a' sérvtömlőnek nyílása alól és fölül is egész hos-
szában tágitatik. A' sérvtömlő fölnyitása közben vala-< 
melly öszvenőtt helyre jutván, a' nyilás valamelly oldal 
felé tágitassék addig, míg abba az uj nem fér, hogy az aka-
dály helye, ha oka kocsonyanemű, általa szétválasztas-
sék, ha hártyaféle késsel szétmetszethessék. Az igen 
erős húsos öszvehegedésnél akként bánjunk , mint alább 
fog megmondatni. 

1056. S. 
Sok esetben, hol a' kiszorúlás nem igen neveze-

tes, avagy hol a' belrészek különös helyzete, kuszáló-
dása, vagy a' csepleznek körképű körül szorulása ollyan, 
a' kiesett részek visszatétethetnek, ha a" részek illendő-
leg kibontatnak, vagy a' bélnek azon része melly a' ki-
szorulásnak helyén vagyon, egy kévéssé kihu^atik, és 
enyhe nyomkodás által a'béltartalom a'hasüregbe vissza-
kénytetik. Ha a' bél a' csepleznek valamelly hasadéká-
ba vagyon szorúlva, úgy ez, ha a^bél abból könnyű 
módon ki nem vétethetik, kusztora segedelmével tági-
tassék. 

1057. S. 
A' helyre egyengetés ekképen el nem sülvén, a' 

kiszorulásnak helye tágitassék, még pedig vagy metszés, 
vagy nyújtás által. 

1058. gc 
A' metszés által eszközlendő tágításnál következő-

leg munkálkodunk: a' zsigerek azon helytől, hol a' be-
metszésnek kell tétetni, segéd által kéméiőleg elmozdi-
tatván, a' sebész jobbjának hüvelykével és mutatójával a' 
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sérvtömlőt egy kévéssé kifelé húzza, és balja mutatójá-
nak hegyét a' zsigerek, és sérvtömlő nyaka közé dugja, 
ezen egy görbe, keskeny, hegyén tompa gombocskaju 
kusztorát az ujra laposan fektetve vezetvén be, élét azon 
helyre alkalmozza, hol a' bemetszésnek kell történni , 
ekkor a' kiszorulásnak helyét bemetszi, a' késnek nye-
lét fölemelvén, vagy bal kezének ujával annak élét oda-
nyomván. Ha azonban a' kiszorulás olly nevezetes, hogy 
az uj be nem dugathatik, úgy miután a' sérvtömlő nya-
ka egy kévéssé kihúzatott volna, a' zsigerek és kiszoru-
lásnak helye közé olajos, a' környülményekhoz képest 
egy kévéssé meghajtott vájkutaszt tolván, ennek vájott 
olaala azon hely felé igazitassék, hol a' bemetszésnek 
kell történni, midőn is ennek nyelét a' bal kéznek ujai-
val megfogván úgy, hogy ezek a' zsigereket a' kutasztól 
elhárítsák, a' kutasz olly helyzetbe tétessék, hogy he-
gye a' bélhártyának belső lapjához essék, midőn aztán 
a' kutasz völgyeletén gombos kusztora dugatik be. A' 
kiszorulásnak helye igen mélyen íekűdvén, tanácsosabb 
leszen a' zsigereket egy kévéssé meghúzni/ hogy t. i. 
ezen hely is láttathassék. A' metszés irányzatának min-
denkor olly annak kell lenni, hogy a' nevezetes sértések 
kikerűltessenek. A' metszés nagysága olly legyen, hogy 
a' mutató uj a' szorulásnak helyénél erőszak nélkül to-
lathassék be. Egész a' hasüregig hatott ujunk által győ-
ződjünk meg, ha nincsen-e még egy más kiszorulás is 
jelen, melly második tágitást kiván. 

A' kiszorító hely bemetsze'se're még más különös eszközök is 
ajánltattak , iliyek : M e r y - n e k szárnyas kutasza ; B i e n a i s e és 
Le D r a n-nak rejtett kusztorái, P o t t , R i c h t e r , A. C o o -
p e r , D u p u y t r e n (domború élű) hajtott kései; C h a u m a s 
szárnyas kése. ( S a b a t i e r Médecine opératoire. Nouv. Edit. Vol. 
111. 4 6 8 . 1 . ) . 

1059. 
A' veretlen tagit ás, melly csak azon esetben alkal-

maztassék, hol nem könnyen kerülhetendő nevezetes sért-
hetések tiltják a' metszést, vagy a' bedugott ujjal, vagy 
saját nyújtó eszközökkel, vagy egy kis horoggal törté-
nik, mellyek a' zsigerek és szorulás helye közé vigyáz-
va betolatván, általok a'szorulás azon fokig nyujtatik ki, 
hogy a' zsigerek visszaegyengetése megeshessék. 

1060. S-
Azon akadály, melly a' sérvtömlő nyakának, vagy 

hasnyilásnak részérül a' zsigerek helyreigazításának ellent 
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álla, elháritatván, az a' sérvben rejtező részek tulajdo-
nátul függ, mikép kelljen a' helyreegyengetést eszkö-
zölni. — Ollykor ez minden baj nélkül azonnal lehetsé-
ges ; gyakorta előbb illendőleg kibontogatatniok, a' bél-
sártól, légtől megszabaditatniok kell a' beleknek, eze-
ket enyhén nyomkodván. A' bélnek azon része, melly 
a' kiszorulásnak helyén tartózkodott, mindenkor huzas-
sék ki egy keveset, hogy állapotja megvizsgáltathassék. 
— Maga a' helyretétel olajjal bekent ujakkal történik, 
még pedig mindenkor azon részek egyengettetnek be elő, 
mellyek utoljára esének ki, a' fodorháj tehát előbb mint 
a' belek, ezek előbb minta' cseplez, a'visszaegyengetés 
a' nyilás irányzata szerint tétetik, mellynek vigyázva kell 
megesni. Ezek után a' sérvnyiláson által mártassék a' 
mutató uj a' hasüregbe, hogy megbizonyodjunk arról, 
váljon minden részek beegyengettettek-e ? 

A' kiesett belrészeknek helyre egyengetése bajossá 
vagy épen lehetetlenné tétetik: 

Ha a' részek egymásközti öszvenövése kocsonyás ál-
lomány által történt, ez ujak segedelmével könnyen szét-
boniatik. A' szálas öszvenövés kévéssé megfeszítetvén, 
késsel metszetik szét, metszés közben a' kés/élét a' sérv-
tömlő felé tartván inkább mint a' belek felé. De ha a' 
sérvtömlőt és belrészeket hús - állomány növesztette ösz-
ve , úgy a' mübánás a' szerint kjülőnbözik, a' mint az 
öszvenövés a' cseplez és sérvlömlő, vagy ez és a' belek 
közt telepedett meg. Az első esetben a' cseplez az ösz-
venövésnek helyéhöz, olly közel mint csak lehet, kés 
vagy olló segedelmével metszessék el. Ha a' cseplez a' 
sérvtömlővel nagy terjedetre van öszvenőve, úgy az csak 
a' sérvtömlö nyakáig fejtessék föl , viasztapasszal bekent 
rongydarabbal (Läppchen) fedeztessék, és ha már a' gyu-
lasztó állapotnak vége, úgy az közel a' hasgyürőhöz met-
szessék el , ( S c a r p a szerint azt le kell kötni, és a 'kö-
tést naponként mind inkább jobban rászorítani egész ad-
dig mig le nem esik). A' cseplez nem ritkán azon idő 
alatt, hogy rongydarabbal fedve van, vissza esik a' has' 
üregébe. — A' második esetben, ha már fa' börtönzésnek 

1061. S. 

3. Fenés pusztulás által. 

1062. S. 

15 + 
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szerencsésen vége, az öszvenőtt bél hagy maradjon vesz-
teg helyzetében , ziliz főzetbe mártogatott nyomadékok-
kal fedeztessék, és maga a' kötözés is gyakrabban ezen 
főzettel áztassék meg. Nem ritkán tapasztalhatni, hogy 
ezen béldarab lassanként a' hasüregbe visszalép ; és ha bár 
résznyire a' hasnyilásban marad is, az ott husszemólcsök-
kel be — a' köztakarókkal pedig öszvenő. Ugyan ezen 
műbánást kell követnünk a' zsigerek és sérvtömlő közt 
lévő természetes öszvekötődéseknél is , ha ezek a' vis-
szatételt lehetetlenné teszik. 

1063. I 

Ha a' cseplez kibonthatatlan gombolyaggá gönyö-
lödött öszve, ágy azt tilalmas az altestbe visszatenni, 
mivel az a' hasnyilásnak igen nagy tágítását kivánná, és 
ezen elfajzott cseplez állománya a' hasüregben gyuladást 
sőtt genyedést okozhatna. Ezen esetekben a' közönséges 
tanács az, hogy a' cseplez az elfajzott helyen fölül le-
kóttessék, a' lekötés alatt átmetszessék, a' lekötve ma-
radt rész visszatétessék, a' lekötés fonalát kiviil megerő-
sítvén. A' csepleznek lekötése azonban új kiszorulást te-
szen. 

Az állatokon tett számtalan próbák, és emberen 
szerzett tapasztalások azt bizonyítják, hogy a' cseplez 
lemetszethetik, és lekötetlenül az altestbe minden árta-
lom nélkül visszatétethetik. Csak ha a' metszett lapon 
edények vérzenek, köttessenek le ezek egyenként, és kí-
vülről csüggjenek a'lekötésnek fonalai, avagy sodrás 
(Torsio^) tétessék. Azon tanács ellen , hogy a' cseplez-
nek eíléle beteg szilakai hagyassonak kivül, az vettetik, 
hogy a' csepleznek ezen helyzetbeni odatartásátul a' gyo-
mornak 'stb. nevezetes romlásai szármozhatnak. Ha a' 
cseplez megfenésedik, úgy a' fenés rész ollóval vétessék 
le , egyebként úgy bánván mint folebb emlitők. 

1064. S-

Ha a' belek komor, szederjés sőtt fekete színűek, 
állati melegségük csüggedt, ezen tünemények a' hely-
retételtől vissza ne tartsonak, csak hogy, mint némel-
lyek állítják, elővigyázatul tanácsos leend, a' fodorhá-
jon által hurkot húzni, hogy ez által a' hasüregbe vis-
szatett bél a' hasnyilás közelében tartatván , azon eset-
re, ha a' visszatett bélnek egy darabja fene által elrom-
lana , a' bélsárnak utat lehessen könnyen készíteni. 
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1065. S-
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Ha azonban már valóságos fene van jelen, melly 
a' fénynek elveszte, hamuszürke szín, porhonya tulaj-
donság, a' bél külső hártyájának könnyű folernyedése 
által bélyegli magat: ágy, ha a' fenés rész csak kicsiny, 
gerellyel szurassék meg, fouorhurok alkalmoztassék, a' 
bél tétessék vissza, és a' rész a' hasnyiláshoz átellen-
beni helyzetben tartassék. Ha a' fene egy egész bélhur-
kot lepett meg, tehát a' bél folytonossága félben szakadt, 
úgy egyedül a' fenés rész választassák meg ollóval, mi-
vel az előjárt gyuladás által már az egyeb bélnek of 
sérvtömlő nyakával való öszvehegedése végbement, melly 
a' bélsárnak minden kiöntődését gátolja a' hasüregbe. 

1066. S-
Ha a' kiesett bélben sebzékeny test találtatnék, úgy 

ez metszés által vétessék ki; ha a' bél olly igen meg vol-
na szűkülve és elfajulva, hogy az többé a' bélsárt át-
bocsátani képtelen lenne, úgy metszessék ki ezen rész, 
a' bél pedig fodorhurok (GekrÖsschlinge) által erősites-
sék meg a' hasnyilásban. 

1067. S-

Ha valamelly régi, térimés sérvnél a' műtétei előtt 
bizonyosan tudnók, hogy a' sérvben fekvő részek neve-
zetes öszvenövései és elfajulásai miatt a' visszatétel nem 
lehetséges, úgy egyedül a' hasnyilásnál takaritassék le 
a'sérv tömlő, nyittassák föl az, a' szorulás mentessék 
föl, és a' sérv maga hagyassák helyben. Azon műtételi 
mód, melly szerint a' sérvtömlő föl sem nyittatván, a' 
hasnyilás tágitása után a' zsigerek sérvtömlőstül együtt 
visszatétetni tanácsoltatnak , átalában véve megvetendő ; 
és a' sérvtömlőnek föl nem nyitása azon esetekre korlá-
toltathatik, hol valamelly imént támadt, vagy rendkí-
vül térimés, avagy a' sérvtömlő nyakában egészen Ösz-
venőtt sérvnél bizonyosak vagyunk, hogy a'kiszorulásnak 
a' hasnyilásban van helye. Többnyire a' bőnyés nyilás 
és sérvtömlő közt az öszveköttetés olly erős, és szoros , 
hogy a' késnek tompa hegyével azok közé hatni lehe-
tetlen , főkép ha már sérvszoritót hordott a' beteg. 
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1068. J. 
Ila már a' belrészek illendőleg az altest üregébe té-

tettek, a' seb és környéke pedig megtisztitatott, akkor 
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a' bórsebszélck vagy ragtapasz által', vagy egynehány 
véres öltés által egyesitetnek, téppemetekkel és nyoma-
dékkal befedetik , és ezen kötözés illendő pólyázás által 
odaszoritatik. A' beteg olly helyzetbe fektessék, melly-
ben hasfalai meglankadnak, emelkedett mellel és meg-
hajtott térdekkel. Maradjon a' beteg a' legnagyobb nyu-
galomban , egyedül enyhe nyákos italokkal táplálkozzék. 
Rendszerint egynehány óra múlva műtétei után magátul 
megnyílik a' szék, mi ha meg nem történik, olajos ve-
gyitékkel , himbojmagolajjal, ebből álló csőrékkel, édes 
higannyal, és ha épen semmi gyulasztó tünemények nin-
csenek jelen, olajos vegyitékben adott angoly sóval siirgette-
tik az- — A' sebkötözés mind annyiszor iijitasssék, va-
lahányszor szükséges, a' hasnyilásra pedig enyhe nyo-
más alkalmoztassék. — A' seb behegedte után czélirányos 
sérvkötő tétessék föl. — Gyulasztó tünemények bekö-
szöntével , lobüző gyógymód fog kelleni. — Ha pedig 
a' gyuladás kóvetkezelme a' még mindig meglévő ki-
szorulásnak , avagy a' zsigeréknek újra támadt, a' has-
nyilásba lett kiesésének, és ha ez tapintásra fáj, úgy 
ezen rész a' hasnyilásba dugott uj által tétessék vissza. 
Ha a' kiszorulásnak tüneményei a' zsigerek hasüregbeni 
öszvekuszálódása, azoknak öszvehegedése, szükülése miatt 
folyton tartónak, úgy köhögés által a' bedugott muta-
tó segedelmével a' zsigerek kihúzatásán iparkodjunk. Ha 
a' kiszorulás műtétei után még több napokig tart, és 
a' belek az öszvenövés miatt még künt vannak, úgy a' 
bélnek tökéletes megjárhatatlansága miatt ennek gerellyel 
eszközlendő folbökése szükségessé válhatik. 

1069. 5. 
Ha a' belek fenések, úgy azok nyákos nedvekbe 

mártogatott finom nyomadékokkal fedessenek. Ha minden 
fenés rész lemállott, és az elpusztult bélnek a' közel 
fekvő hashartyával lett öszvegedése által természetlen 
segg, vagy bélsársipoly képlődott, úgy csak a' bélsár-
nak illendő kifolyásárul gondoskodjunk, a' nyilás fedes-
sék be téppemettel, kerültessék ennek minden nyomása, 
a' betegnek táplálékony könnyű emésztetű eledelek adas-
sonak, a' szék csőrékkel és könnyű hajtószerekkel gya-
korta sürgettessék. 

1070. g. 
A' helyretétethető sérveknek (főkép a' lágyék-sér-

veknek) gyökeres orvoslását ímár korábbi időkben kü-
lönbozőleg iparkodtak eszközölni. Ide tartozik 1.) az iz-
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zó vasnak, vagy étető szernek azon helyre való alkal-
mozása, mellyen a' sérv kibúvott; az étető szer a' bort. 
és sérvtömlőt elemésztvén, azt vélték aztán, hogy a' 
szűlemedő hihjegy által a' nyilás bezáródik. 2.) A' sérv-
tömlő nyakának tővel eszközlött leöltése, és annak le-
kötéssel vagy aranyfonallal (arany öltés) tett öszvehur-
kolása. 3.) a' sérvtömlőnek megválasztása a' környelő 
részektől, a' sérvtömlő nyakának öszvehurkolása arany-
fonallal , vagy varrás segedelmével, (királyi varrat) vagy 
közönséges lekötéssel. 

1071. 5. 
Mind ezen mübánások veszedelmesek, mellyekre 

bizonyos gyógyulás nem következik, mivel általok a' 
nyilás, mellyen a' sérv kibújt, be nem záródik. Ezen el-
lenvetések annál nyomosabbak , mivel jól elkészitett 
sérvszoritókkal birunk, a'betegnek bajai a' helyretétet-
hető sérveknél sérvkötő használata által elháritatnak, és 
a' sérvnek jállandó visszatartása által gyakorta gyöke-
res orvoslás is vitetik véghöz.j 

1072. 5. 
Ha bár a' sérveknek úgy nevezett gyökeres orvoslá-

sa átalában egészen megvetendő is, mégis, még a' kiszo-
rulás nélkül járó sérveknél is, némelly hasznokot nyújt-
hat , és igy javalltathatik a' műtétei: 

a) bizonyos helybeli körülmények elhárítására, és 
hogy a' sérvszoritónak föltétele lehetségessé tétessék, p. 
o. a' lágyéksérvnek vizsérvveli (hydrocele) szöveményé-
nél még pedig egy közönséges sérvtömlőhén; továbbad 
olly fiatal egymiknél, kik olly nagy sérvvel bajlódnak, 
hogy semmiféle sérvszoritóval nem tartathatik vissza; 
úgy a' kiesett részek és a' sérvtömlő avagy az együtt-
szült lágyéksérveknél a' here közt létező részenkénti ösz-
venövéseknél. 

b) ha a' sérvszoritónak semmi bizonyos, egyenletes, 
szoros hatása sem lehetséges , mivel a' műtétei által ta-
lán a' sérvnek kiesése annyira korlátoltathatik, hogy 
még a' sérvszoritónak kevesbé bizonyos odafekténél is , 
p. o. az igen kövér és igen sovány egymikben, kiknél 
a' sérvszoritó mindenkor lecsúszik, 'stb. a' sérv vissza-
tartatik. 

c) ha sem a' a' műtétei előtt sem utána nem hord-
hat a' beteg sérvszoritót, p. o. a' biczegő ; avagy ha a' he-
re szüntelen a' lágyékban létezik. 
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d) S c h r e g e r ezen kívül még azon kérdést te-
szi fö l , váljon a' czombsérveknél talán ezen műtétei nem 
volna-e javallva? holott ezeknél a' sérvszoritónak bi-
zonytalan helyzete miatt olly keves haszi>ot hajtunk a' 
betegnek, és a' sérvek a' bekövetkező kiszorulásnál olly 
könnyen megfenésednek. És másként is ezen sérveknél 
a' műtétei után nem olly könnyen lehetne tartani a' vis-
szaeséstül mint a' lágyéksérvnél, mivel nem marad a' 
sérvtömlőnek ö^zvehegedetlen része a' szálagon túl vissza; 
a' mit a' tapasztalás bizonyit, mivel a' czombsérveknek 
műtétele után sérvszoritó használata nélkül Í3 ritkábban 
tapasztaltatnak a' visszaesések. 

Chirurgische Versuche, Thl . I. 160. 1. 

1073. g. 
A' műtétei ezen esetekben azon módon vitetik vég-

be, mint a' kiszorúlt sérvnél, csak hogy a' zsigerek vis-
szatélele után a' sérvtömlő nyakába dugott kérők által, 
annak bemetélésével vagy más valamelly módon a' sérv-
tömlő nyakában gyuladást, állandó nyomás által pedig 
annak öszvehegedését iparkodunk véghoz vinni. Azon 
veszedelem, melly ezen műtétellel jár, és azon bizonyta-
lan foganat, mellynek olly sok esetben a' tapasztalás ta-
núja, a' műtéteit csak azon esetekre korlátolhatják, mi-
dőn általa valamelly olly akadály háritathatik eV, melly 
a' sérvszoritó használatának ellent áll. 
Lásd. 
RAD , Diss. de nova hernias ingvinales curandi methodo akiurgi-

ca. Berol. 1813. 
P F E R F E R K O R N , Diss. de herniis mobilibus radicitus curand Lan-

disch. 1819. 8. 
PECH, Osteosarcoma , ejusque spéciéi insignis descriptio ; adjun-

cta est de cura herniarum per ligaturatn radicali tractatiuncu-
la. Wirzeb. 1819. 4. 

A . K . HESSELBACH, die Lehre von den Eingeweidebrüchen. Bd. I I .  
214. I. — It t a' megválasztással vagy e' nélkül való gyökeres 
orvoslásrul szóló különböző véleményeket együtt találhatni. 

R a v i n szerint (Essai sur la théorie des hernies, de leur 
étranglement et de leur eure radicale. Paris 1822.) a' gyökeres 
orvoslás egyedül a' tömlő és bönyés nyilás behegesztése (oblitera-
tio) által eszközöltethetik; mellyet az által mond véghez vinni , 
hogy a' beteg addig maradjon fekve , mig a' részek természetes 
terjedetükig öszvehuzódnak. A' nyílásra szerinte különös timsós 
vizbe mártott nyomó készület alkalmoztatik. — L a n g e n b e c k -
nek (Abhandlung von den Leisten- und Schenkelbrüchen. 121. 
1.) mübánása hasonló, melly kúpos labda (pelotte) által eszko-
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zöltetik, ez érméczes sérvszoritó segedélmével feszesen nyomatván 
a' hasgyfirőbe; a' beteg banyatt fekve négy hétig marad , a' fö-
lületes kifekélyedés ólmos viasztapasszal (Bleicerat) köttetik be , 
a ' sérvszoritó pedig még aztán is , de már kevesbé feszesen , al-
kalmoztatik. — Beaumont-nak labdája öszvehuzó fővekkél és só-
savas hugyaggal (Notize sur les herníes et une nouvelle maniere 
de les guérir radicalement. Paris 1827.). 

B e l m á nak miibánása abban áll , hogy a' sérvtömlő nyaká-
ba tett aranyverő hártyábul készitett gyűrő áltcl illendő gyuladás és 
öszvenövés eszközöltessék; a' betett aranyverő! hártya fölszivatni mon-
datik. (Clinique des hopitaux de Paris. 21. Aout , és 11. Sept, 
1830.). 

M Á S O D I K S Z A K A S Z . 

A Z A L T E S T S É R V E I K Ü L Ö N Ö S E N . 

I . 

Lágyéksérv . 

P. CAMPERI lcones herniarum ingvinalium edit. a. S . Th. S Ö M M E R -
RING. Francof . 1801. 

A. COOPER , die Anatomie und chirurgische Behandlung der Leis-
tenbrüche und der angeborenen Brüche.- Aus d. Engl. von J. 
P. M. K R Ü T G E . Breslau 1809. Fol. Mit 11. K u p f e r ^ 

F . X. R U D T O R F F E R ' S Abhandlung über die einfachste und sicher-
ste Operationsmethode eingesperrter Le is ten- und Schenkelbrü-
che; nebst einein Anhange merk\vürdiget% auf den operativen 
Theil der Wundarzneikunst sich beziehender Beobachtungen. Wien 
1805—8. 2. Bd. Mit 8. Kupf. 8. 

F . C. HESSELBACH , anatomisch-chirurgische Abhandlung über den 
Ursprung der Leistenbrüche. Würzburg 1806. 8. 

— neueste anatomisch pathologische Untersuchung über den 
Ursprung und das Fortschreiten der Leisten- und Schenkelbrüche. 
Mit XV. Kupfern. Würzburg 1815. 4. 

LANGENBECK , Commentarius de structura peritonaei , testiculorum 
tunicis, eorumque ex abdomine in scrotum descensu; ad illu-
strandam herniarum indolem. Gott. 1S17. Fol. 

— Abhandlung von den Leisten - und Schenkelbrüchen, ent -
haltend die anatomische Beschreibung und Behandlung dersel-
ben. Mit 8 Kupfertafeln. Güttingen 1821. 
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J. F. M E C K E L , Tractatus de morbo hernioso congenito singulari 
et complicato. Berol. 1772. 

SA.ND1FORT, Icones herniae ingvinalis congenitae. L. B. 1788 .4 . 

W R I S B E R G , Observationes anatoraicae de testiculorum ex abdomi-
ne in scrotum descensu , ad illustrandam in chirurgia de herniis 
congeniti8 utriusque sexus doctrinam. in Comment. Soc. reg. 
Scient. Gott. 1778. 

S I N O G O W I T Z , Anleitung zu einer zweckmässigen Manualhülfe bei 
eingeklemmten Leisten- und Schenkelbrüchen. Danzig 1830 8. 

Ezeken kivül a ' fölebb emlitett közönséges munkák. 

1074. 5. 
A' lágyéksérv (Hernia ingvinalis) dobsérv (bubono-

cele) a' hásgyürőn (annulus ingvinalis) búvik ki, tnelly 
ha a' borékba süllyed, ez boréksérvnek (Hernia scrota-
lis, oscheocele), ha pedig a' szeméremajkakba ereszke-
dik (a' külső szeméremajk'' sérvének) (Hernia labii. pudendi 
externi) neveztetik. 

1075. 5. 

A' hasgyürö (mellső lágyék-gyürő) teszi a' lágyék-
csatornának (canalis ingvinalis) külső nyilasát, és a' kül-
ső ferde hasizom bőnyéje által képeltetik, melly a bél-
csontnak fölső mellső tövissétül egész a" fancsontok egye-
sületeig feszitődik {külső lágyékszálag), és a' mennyiben 
itten a' rostok egymástul távoznak, egyik részével (a' 
hasgyürőnek belső támasza) a' fancsontok izületeig, má-
sik részével pedig (a' hasgyürőnek belső támasza) a' fan-
csont töviséhöz támaszkodik. Ez által egy háromszegü nyílás 
szármozik, mellynek alapja a' fancsontra esik, hegye 
pedig föl és kifelé tartván, a' két szárak egyesületéből 
szármozik. — A' belső ferde hasizom rostjainak egymás-
tuli távozata által, bőnyéjének a' belső haránt hasizom 
bőnyéjével való egyesületébül képül a' lágyekcsatorná-
nak többi része. A' lágyék csatornának belső nyilasa 
{hátsó lágyékgyürő) azon bőnye által ( C o o p e r szerint 
harántpólya, H e s s e l b a c h után belső lágyékszálag) 
képlődik, melly a' külső lágyékszálag hátsó szélétül szár-
mozván, fölfelé és hátulra látszik visszafordulni. Ezen 
bőnye fölülről azon sejtszövetben vesz e l , melly a' ha-
ránt hasizomnak belső lapját húzza be, és egész a' re-
kesznek alsó lapjáig folytatódik. Belölrül ezen bőnye az 
egyenes hasizom bőnyéjének külső szélétül támad, melly 
is amazzal egyesül , honnét fis ezen helyen legerősebb. 
Ottan, hol ezen bőnyének erősebb rostjai a' czombe-



ALTEST SÉRVEI. 235 

dények fölött ferdén emelkednek fölfelé, egy hosszas 
nyílást képelnek azok az ondózsinór átbocsátására (mel-
lyet ezen bőnye C1 o q u e t szerint egész a' heréig kisért, 
hol is a' hüvelyhártyával egyesül). A' lágyékcsatorná-
nak a' hátsó lágyékgyürőtül kezdve egész a' mellsőig ki-
vülről és fölülről be - és lefelé futó irányzata vagyon, 
hosszasága pedig 1 \ egész hüvelykig megyen. Mell-
ső fala a' külső lágyékszálag és a' belső ferde hasizom 
kis részébül áll ; hátsó lapja pedig belölrül és fölülről 
a' belső ferde hasizom gyöngéd hús-nyalábaiból, alólrul 
és kivül pedig a'belső lágyékszálagbul készül. A'lágyék-
csatornán a' férjfinál az ondózsinór mén végig, melly 
a' haránt póáyának folytatásán kivül, sejtszövet és a 
hererázó izom (a' belső ferde hasizomnak folytatmányai) 
által (közönséges hűvelyhártya, tunica vaginalis commu-
nis; L a n g e n b e c k szerint a' hashártya külső leme-
zének folytatmánya) fedeztetik. A' külső ferde hasizom-
nak külső fölülete valamelly finom bőnyés terjedék ál-
tal fedeztetik, melly a' széles pólya izmának folytat-
mánya gyanánt vétethetik, és melly a' mellső lágyék-
gyűrő és ondózsinór fölött szélled szét ( C o o p e r sze-
rint nyuzhártya—tunica dartos — fö lü le tes pólya— fas-
cia superficialis —). A' hasfölötti ütér (artéria epiga-
strica) a' külső csipíitérbul (artéria iliaca externa) Pou-
part szálaga fölött szármozik , a' haránt pólya és has-
hártya külső fölülete közt be - és fölfelé hág a' hátsó 
lágyék gyűrő belső oldalához, hol is az ondózsinóron át-
vágván, az egyenes hasizom szélét eredetétül mintegy 
1% hüvelyknyire eléri, mellynek is hátsó lapján fölfelé 
kapaszkodik.— A' lágyék' táját a'hashártya oldalárul vé-
vén szemügyre, azon helyen, melly a' hátsó lágyék-gyü-
rőnek megfelel, az elenyészett hűvelyhártya csatorná-
jának nyomát, és számos esetekbena^nashárty ának sül-, 
lyedését lehet látni, melly a'hüvelyhártya csatornájának 
nyilva maradt fölső részét állítja elő. Ezen helynek bel-
ső oldalán a' hasfölötti ütér fekszik. Ez és a' köldök-
ütér közt a' mellső lágyékgyürőnek által ellenben egy 
könnyed horpadékot (lágyékárkot) láthatni, hol a' has-
hártya a' külső lágyékgyürő felé a' harant pólyának csak 
gyöngébb része , és a' belső ferde hasizom saja nyalábjai 
által fedeztetik. 

1076. S. 
Ezen két helyen képülnek a' lágyéksérvek, és ezen 

különböző eredeten alapszilt azoknak külső és belsőkre való 
fölosztása. 
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1077. g. 

A' külső lágyéksérv (Hernia ingvinalis extern a) a' 
hüvelyhártya elenyészett helyén szármozik, avagy a' ré-
szint vagy egészen nyilva maradt csatornába lépnek a' 
zsigerek. Ezen sérv fölülről és kívülről b é - és alá-
felé az ondózsinór irányában, mint hengeres daganat 
hág alá; az ondózsinór belső és hátsó oldalánál fekszik ; 
a' has fölötti ütér a' sérvtömlő nyaka alatt és belső 
oldalánál hág föl ; a' ,sérv' visszatétele alatt tulajdon 
korgás hallatik. 

1078. f. 
A' belső lágyéksérv (Hernia ingvinalis interna) has-

sérv (ventroingvinalis hernia C o o p e r szerint) a' lá-
gyékárokbul a' külső hasgvürőn által belölrül egyene-
sen kifelé lép ki ; melly is különös gömbölyüséggel és 
rövid nyakkal bir; a' hasgyürőnek belső szárát jobban 
fölemeli, az ondózsinór a' daganat külső oldalán fekszik; 
visszatétélkor semmiféle korgás nem hallik. 

1079. S. 

Ezen tünemények, mellyek által a' külső és belső 
lágyéksérvek egymástul különböznek, csak a' sérvek 
eredetükkor, midőn nem igen nőttek még meg, lehet-
nek csak biztosak. Ha a' külső lágyéksérvek igen meg-
nőnek, úgy hengeres idomukat, íerde, hosszú nyaku-
kat egészen elvesztik, és egyenesen kifelé lépnek ki a' 
hasüregből. Az ondózsinórnak helyzete, a' régi sérvek-
nél szinte változékony, nem ritkán a' daganatnak nyo-
másátul annak edényei egymástul távoznak. 

1080. g. 

A' külső lágyéksérv a' hátsó lágyékgyürőn által lép 
a' közönséges hüvelyhártyába, és egész a' heréig leeresz-
kedhetik, midőn ennek saját hűvelyhártyájával érül-
közik. A' sérvnek boritékai tehát ezek: 1.) a' boréknak 
bőre; 2.) a' föliiletes pólya; 3.) a' közönséges hüvely-
hártya , mellynek fölületén a' hererázónak rostjai szél-
lednek e l ; 4.)j maga a' sérvtömlő, mint a' hashártyá-
nak természetlen kihosszabbodása, melly külső fölületén 
laz sejtszövet által fedeztetik. Elavúlt sérveknél ezen 
rétegek gyakorta igen vastagok. 

A' külső lágyéksérv ollykor nem búvik a' mellső 
lágyékgyürőn által, hanem a' lágyék csatornában akad 
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föl , és ekkor tökéletlen fejledésű lágyéksérvnek nevez-
tetik. 

1081. C 
A' belső lágyéksérv a' lágyékgödörnél vagy a'haránt -

pólya rostjai és a' belső ferde hasizom vékonyabb nyaláb-
jai közt lép ki , vagy egyszersmind a' haránt pólya is 
kikénytetik; a' sérv a' közönséges hüvelyhártyán kívül 
e r e s z k e d i k a' borékba alá, és ha ez méllyebben süllyed 
az ondózsinórnál, iigy a' tök a' sérvtömlő testének mell-
ső vagy külső oldalához simul. A' sérvnek borítékai 
ezek: 1.) a' boréknak bőre; 2.) a' folületes pólya; 3.) 
némellykor a' hererázó izomnak egynehány nyalábjai 
J'); 4.) ollykor a' haránt pólya 2'); 5.) a'külső fölü-
letén laz sejtszövettel fedett sérvtömlő. 

1.) A' míg a' belső lágyéksérv a' hasgyiirőtiil nem igen t á -
vozott el , addig a' hererázótul nem fedetik ; jobban alászálván pe -
dig, az erősebben kifelé ha jo lha t ik , és akkor lehetséges az tán , 
hogy a' hererázónak néhány rostjai rajta lá tszatnak, melly rostok 
alatt maga a' sérv mintegy alátolódik. 

2.) Ugy látszik, hogy rendszerint ez az ese t , valamint az 
oka is annak , hogy a' belső lágyéksérv olly nagyságig nem h a -
lad mint a' külső. 

1082. g. 
A' lágyéksérvekre különös hajlamként szükség néz-

nünk a' hüvelyhártya csatornája fölső részének, ha bár 
csak részintes nyílva maradását is, még pedig a' külső lá-
gyéksérvre nézve,' a' belsőre pedig a' hashártya azon ket-
tőzményének nevezetes magossága által készítetik elő az 
ember, mellyben a' köldökütér fekszik. 

1083. g. -

A' tekervényes bél fekszik leggyakrabban a' lágyék-
sérvben, ez után leginkább a' vakbél, és a' gelisztaké-
pü nyujtvány. Ha a' vakbél vagy a' remese kiesik, ak-
kor azon szálagok, mellyek ezen részeket a' hashártyá-
hoz feszítik, meghosszabbodnak , és a' hashártyának azon 
része, melly ezen belekkel öszve van kötve, aláhuza-
tik, ágy hogy a' sérvtömlő és a' belek közt azon ter-
mészetes öszveköttetés, mint előbbeni helyzetükben, meg-
marad. — A' vak és remesebélnek ezen sérveinél azok-
nak egy része a' sérvtömlőn kívül fekszik, valamint az 
a' hasüregben is a' hashártyán kívül vagyon. Rendsze-
rint az emlitett beleknek hátsó és alsó része esik k i , 
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gyakorta azonban leszálltában akként fordúl meg a' bél, 
hogy meztelen része fordúl előre, midőn a' sérv töm-
lővel nem látszik bírni. A' cseplez is gyakorta kiesik a' 
lágyéksérvbe, főkép bal oldalról. A' belső lágyéksérvvel a' 
vizellő hólyagnak egy része is kiesik, melly a' sérvtömlő-
vel nem huzatik be. Ritkább esetekben a' némberek-
nél a' belső tenyészrészek a' lágyéksérvben foglaltatnak. 
A' lágyéksérvek a' férjfiaknál sokkal sűrűbben jőnek elő 
mint az asszonyoknál. A' belső és külső lágyéksérvek 
egymáshozi szaporasága áll mint egy a' tizenöthöz. 

1084. g. 
Ha a' zsigerek a tök hűvelyhártyájdnak rtyilva ma-

radott csatornájába lépnek, úgy a' sérv született, egyiitt-
szült lágyéksérvnek (Hernia ingvinalis connata) nevezte-
tik. Az együttszült lágyéksérvnek támadtát a' hűvelyhár-
tya csatornájának nyílva maradásán kivül még némelly 
más különös okok is ápolják: 1.) a'töknek több ideig 
tartó folakadása a' külső lágyékgyürőben, mivel itt a' 
hűvelycsatorna kevesbé hajlandó behegedni, elenyészni: 
2.) szülés után a' lehelés és a' hasizmok munkálkodása 
a' zsigerek kiestét elősegíti: 3.) a' töknek lebocsátkozása 
előtt való öszvehegedése a' cseplezzel, vagy belekkel; 
avagy ha a' hashártyával oszvekötött zsigerek, p. o.jobb 
oldalrúl a' vakbél is lehuzatnak egyszersmind. 

1085. g. 
Az együttszült lágyéksérv épen olly elrendeletű mint 

a' külső lágyéksérv, mellytől csak következő körülmé-
nyek által különbözik: 

1.) A' közönséges külső lágyéksérv azon helynél 
nem ereszkedik alább, mint hol a' közönséges hüvely-
hártya a'tökkel öszvekötődik; az együttszült lágyéksérv-
nél a' bglrészek magával a' tökkel érületbe jútnak, 's 
ezt föl - és hátfelé kénytethetik. 

2.) A.z együttszült sérv sebesebben fejlődik ki, mi-
vel itt a' sérvtötiilőnek még elő a' hashártyának halk 
kinyujtatása által nem szükség képülnie. 

1086. g. 

Az együttszült lágyéksérvnek borítékai ugyanazok, 
mellyek a' külső lágyéksérvéi; csak hogy a' sérvtömlő 
a saját hűvelyhártya (tunica vaginalis propria) által kép-
lődik. Ritkább esetekben a' hűvelyhártyának nyilva 



' ALTEST SÉRVEI. 2 3 9 

maradott csatornájába a' hashártyánalt egy másod meg-
hosszabbodása ereszkedhetik, melly által ezen sérvtöm-
lőbe vonuló zsigerek a' töktűl megválasztatnak A' 
született lágyéksérv többnyire bélsérv, mivel a' cseplez 
igen rövid, melly mégis ennek egy részét foglalhatja ma-
gában ; ha az a' tökkel már a' hasüregben öszvenőtt. 

HEY , Practical observations in surgery Lond. 1814. 226. 
lap. 

A . COOPER , a z i d . h . 4 8 . 1. 

M E C K E L , Handbuch der pathologischen Anatomie. Bd. II . Abtheil. 
I . 379. lap. 

A' sérvtömlőnek szűkületei az együttszült lágyéksérveknél 
fordulnak legszaporábban e l ő , úgy hogy általok t ö b b , egymástul 
csaknem tökéletesen elszigetelt sérvtömlők képülnek. 

Lásd. 
CHELIÜS , über die Verengerung des Bruchsackes bei angebornen 

und erworbenen Brüchen ; in neuen Chiron Bd. I. Stück Í . 
L I M A N , Beobachtungen über das normwidrige Verhalten des Bruch-

sackes ; im Journal von G R A E F E und v. W A L T H E R . Bd. V. Heft. 
1. 97. lap. 

1087. S. 
Különféle a' lágyéktájákban származó daganatokat 

meg kell az azon vidéki sérvektől különböztetni: illyek: 
á vizsérv (hydrocele) a' viszdagsérv (varicocele)r az on-
dó zsinórnak gyulasztó daganata, a' töknek a' hasgyü-
rőbén való fölakaddsa, az ondó zsinór sejtszövetében való 
zsírszaporodds, genygyülemlés% 

1088. g. 
A' tök saját hűvelyhártyájábani vizgyülemet sérv-

vel öszvezavarni nem könnyen 4íhet. Ha a' vizsérv 
igen megnő, egész a'hasgyürőig elterjed ugyan, sőt ab-
ba behatni is tetszik, hanem ha a' daganat egy kissé 
meghuzatik, úgy láthatni, hogy a' daganat nem a'hasgyü-
rőben fekszik, és hogy ez természetes állapotjában va-
gyon.^ A' daganat a' vizsérvnél csak lassanként emelke-
dik a' has gyűrő felé. A' bélhazamnak működései nin-
csenek földúlva; a' hanyatt fekvés és köhögésnek a' da-
ganatra nincsen semmi befolyása. Az együttszült vizsérv-
nek, hol t. i. a' viz a' hűvelyhártya csatornájában gyü-
lemedik öszve, nagyobb hasonlósága vagyon a' sérvvel; 

"hanem itt is a' daganatnak tömöttsége, átlátszékony-
sága könnyebb vagy nehezebb visszatétele, sebesebb vagy 
lassabb ismét kiesése világot fognak nyújtani. 
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1089. 5. 

A' viszdagsérvneh, ha már bizonyos nagyságig ha-
ladott, van ugyan bizonyos hasonlósága a' cseplezsérv-
vel , a' hasgyűrő azonban még sincs kitágulva; a' föl-
dagadott erek egyes zsinegeit érezhetni; a' daganat né-
hány pillanatig ujak közt, a' nélkül, hogy az altest 
felé visszatolatnék, öszvenyomatván, csaknem egészen 
elenyészik; a' töknek egész gyurmája viszdagos edények-
be látszik kitágulva lenni. Kétséges esetekben fektes-
sék a' beteg hanyatt, igazitassék a' daganat vissza, té-
tessék a' hasgyürőre ujjal nyomás; melly nyomás a' 
beteget fölemelvén, képes leend a' zsigernek kiesését föl-
tartani, nem pedig az ondütérbe tolakodó vérkeringést 
meggátolni. 

1090. S. 

Ha az ondózsinórban magátul gyulasztó daganat fej-
lődik ki, úgy a' kórhatárzat kétséges lehet, annál in-
kább , ha ezen gyuladást erőlködés, taszítás 'stb. az az 
olly okok hozák elő, mellyek sérveket szintúgy képe-
sek okozni. Az illy gyulasztó daganat a' hasgyürőn ke-
resztül hat, egész a' tökig ereszkedik alá, melly a' da-
ganattal vegyülni tetszik; a'daganat feszes, fájdalmas, 
és kitetszőleg a' lágyékcsatorna által korlátoltatik. — A' 
daganathoz láz szegődik, az altestnek zsigerei rokonszenv-
be hozathatnak, székrekedés, ímelygés, ökröndözés , 
'stb. szármozhatnak. Egy illy esetben a' kórhatárzat 
még bajosabb lehet, ha már korábban sérv volt jelen, 
melly az ondózsinór gyuladását megelőző ok által, ki is 
szorúlhatott. 

1091. S. 

Ha a' here késlekedik a' lágyékcsatornába' alábo-
csátkozni, vagy ha az ondózsinórnak rövidsége miatt a> 

lágyékcsatornában fölakad, úgy az azon akadály miatt, 
mellyet a' lágyékcsatornának falai ellene szegeznek, lob-
állapotba eshetik. A' borék kivizsgálása alatt csak egy 
tököt találván, ez által a' kórhatárzat bizonyossá leszen. 

1092. S. 
Az ondózsinór sejtszövetében kövérség telepedhetik 

le, melly a' hasgyürőn keresztül kilépvén daganattá ké-
pülhet, de ez egyébként semmiféle bajjal nem jár. 
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1093. 5. 

Genygyülemek, mellyek az ondózsinór mentében a' 
hasgyürőbül lépnek ki , hanyatt fekve megkisebbedhet-
nek, vagy elenyészhetnek, de köhögés és minden más 
erőlködés közben nevekszenek; azonban hullámzás, a' 
horpasztályog, vagy gerinczoszlop csontszuva tüneményei-
nek jelenléte eléggé biztosan vezethetik a' sebészt. 

1094. 

A' lágyéksérvek azon irányban tétessenek helyre, 
mint a' mellyben kiestek, az az a' külső alolrúl fölfelé, és 
belölrül kifelé; a' belső pedig alolrúl fölfelé, és egye-
nes irányban előlrül hátulra. 

1095. S. 

A' helyretett sérv visszatartására olly sérvszoritó 
szolgál, mellynek félkörképű tolla lévén a' medenczé-
nek fele részét szorosan környelheti. A' hosszú nyakú 
külső lágyéltsérvnél a' labdát úgy kell eligazitani , 
hogy az egész ágyékcsatornára hathasson; a' belső lá-
gyéksérvnél a' labdának egyedül a' külső lágyékgyü-
rore kell nyomást tenni, még pedig elölrül 'hátfeló 
szolgáló irányban. Ekként a' kurta nyakú külső lágyék-
sérvnél is. 

1096. S. 

A' lágyéksérveknek börtonzése a' külső és belső lá-
gyékgyürőnél, a' sérvtömlő nyakában, avagy a' sérvtöm-
lő testének szűkületeiben történhetik, fía a' kiszorulás 
az átalánosan előadott 'gyógybánás^szérint íol nemszaba-
dúl, úgy műtételhöz, még pedig a' következő különös 
tekintetekkel szükség fognunk. 

1097. S. 

A' takarókon teendő metszés főkép a' térimés, nagy-
ra nőtt sérveknél, mindenkor a' daganat középvonalán 
történjék, az ondózsinórnak lehetséges elcsusszanása miatt, 
még pedig vigyázva, mivel tömlőtelen sérvek is vannak 

A metszés minden igen nagy külső lágyéksérvnél fö-
lül a' hasgyürőn kezdessék , hol a' daganat legkeske-
nyebb, melly is elébb ne tágitassék, míg csak ujjal tett 
tapogatás által be nem bizonyodik, váljon az ondózsi-

CHEL1US. SEÜÉSZSLG. II. K. 1 6 



212 AZ ALTEST SERVEI. 

nór a' sérvtömlőn fekszik-e vagy sem.—"Hol a' sérvlöm-
lőben sok viz vagyon, ott a' fölnyitás bátran véghez vi-
tethetik. Annak kittidására, hogy a' sérvtömlő letaka-
rilatott légyen az (105Ő. ĵ -ban) emlitett jeleken kivül 
még azon körülmény is szolgál, hogy mivel a' sérvtöm-
lő o' hasgyürőnek száraival mindenkor öszvefügg, annak 
fölnyitása előtt a' mutatónak hegyével a' hasgyürőbe 
hatni nem lehet. Ha a' sérvtömlő vékony, úgy midőn 
csipesszel megfogatik, el is szakadhat; ha pedig igen 
vastag, lígy annak gyakorta csalt fölületesebb rétege bon-
tatikle, mi által a' hely átlátszékonyahb és kéklőbbé le-
szen. Ha a' sérvtömlő nyakának bemetszése szükséges, 
úgy a' világosan kifürkészett lágyéksérvnél a' metszés ki — 
a' csípcsontnak tövissé felé; a belső lágyéksérvnél pe-
dig föl- és befelé vezettessék; olly sérveknél azonban, 
hol azoknak támadásárul kétségben vagyunk, egyenesen 
fölfelé tétessék az közegyenesleg (parallele) a' fehér vo-
nallal, hogy a' metszés a' fancsontnak ágával egyenes 
szegletbe essék. 

Az (1081. 5-ban) eloadott körülmények miatt, valamelly 
elavult jobb oldali boréksérvnek rantétele előtt mindenkor neve-
zetes ' leszen azt tekintetbe venni , váljon a' sérv a ' vakbél avagy 
a' remesc bélnek kezdete által képlódött-e ? A' daganatnak nagy 
voltán és hosszas tartásán kivül, még ennek darabos görcsös tulaj-
dona is gyanút okoz, mellynek valószínűsége még az által is öreg-
bedik , ha a' sérv csak lassanként szármozott; a' míg a' lágyéi-
ban lielyződött, addig magát vissza engedte tenni; de nem többé, 
legalabb nem egészen tétethetett vissza, mihelyt a ' borékba sül-
lyedett ; ha a' beteg a' véghez ment emésztés után , és a' szék-
ürités előtt valamivel a' sérvben húzódást és nyomást, valamint 
gyakrabban kődcsömörös fájdalmakat érezet t , mellyek a' székleté-
tel után elenyésztek, és a' jobb csíptájon a ' sérv nagyságának 
megfelelő süppedék , völgyelet vagyon jelen. — Ezen sérvnél 
egyedül a' börtönző hely metszessék b e , és az odanőtt belek 
nyákos _nedvekbe mártott nyomadékokkal fedessenek b e , mellyek 
alatt azok rendszerint az altestbe visszahúzódnak lassanként. 

A' tökéletlen fejledetu külső lágyéksérvnél, hol a' kiszo-
rulásnak a' belső Iágyékgyürőnél van helye, a' bőr t , a ' föliiletes 
pólyát, a' kiilsö ferde hasizom bőnyéjét a' lágyék-csatorna irányá-
ban ki - és fölfelé szükség fölhasítani , a ' kiszorulásnak helyét 
pedig k i - és fölfelé bemetszeni. 

1098. S-

Az együtt szült lágyéksérv a' gyógybánásra nézve a' 
külső lágyéksérvével egészen megegyez. A' gyökeres 
gyógyulás illendő sérvszoritónak állandó hordása által 
annál könnyebben megtörténik itt, mivel a' hűvelyhár-
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tya csatornájának a' behegedésre természetes hajlandósá-
ga vagyon, honnét a' kiszorulás is többnyire ezen csa-
tornának valatnelly szűkülete áltdl okoztatik. — A' töm-
lő gyakorta még alsó végénél is olly igen öszvehuzódik, 
hogy a' hűvelyhártyának üi-ege az égyebb sérttölnlőtül 
egészen el van rekesztve. Ha a' tökkel együtt egyszer-
smind válarnelly fcsigerrtek része is ki vari este, úgy azon 
legyünk, hogy a' herét eriyhe nyoittködásökkal á' bo-
rékbá süllyedni kénytessük, a' sérvet pedig sérvszori-
tóval Visszatartsuk, avagy a' fcsigerréssZel együtt a' tö-
köt is visszanyomjuk. Ha a' jelen kiszorulás ftiűtételt 
kiVári 5 ez azon különös figyelemmel eszközöltessék, 
hogy a' tök kéméíve maradjorii A' tök és kiesett rész 
közt lévő öszvenövés választassék meg. ~ Az együtt-
szült sérvben belekkel együtt viz is léveri jélerij errőí 
meggyőződünk j ha a' viz a' belekkel együtt Visszakériy-
tetvén^ ujunkat a' hasgyiirőre téve, as beteget fölemel-
jük ^ midőn elő a' viz^ köhögés 'stb- alatt pedig a' be-
lek ömlenek ki. —- Ha ezen esetben sérvszoritó tétetik 
föl j úgy lassanként többnyire fölszivódik a' viz; 

1099. 
A' külső lágyéksérv a' némberi nemmél a' hashár-

tya hosszabbodásában szármozhatik, melly et a' görgeteg 
méhszálag kisér ollykor, és az együttszült sérvvel ha-
sonlítathatik öszve a' férjfi nemnéL 

l í . 

A' czomb 

V K O L Y C K ' S Abbildung der Gefässe, welche man in der Öpefatiofl 
eines männlichen Schenkelbruches zu sfchonen bat . Aus deűi 
Holländischen. Amsterdam Í801; 

A . M O N R O J Observations ori crural hernia. Edinbürg 1 8 Ö 3 . Ki-
vonatban a' L A N G K N B E C K ' S Bibliothek-ban Bd. I. St. 3. 

HEY J practical observations in Surgery; Lond. 1803; Cap. III. 
Á . COÖPER , Anatorhy and Srfrgical treatement ori crural and umbi-

lical hei-nia; London 1807; 

FEURNS, Observations on thc Ssructüie of de paits concerriéd 
in crural hernia; In Edinburgh medical and surgical Journal, 
Vol, II. 

Í6 " 
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A . D E . G I M B E R N A T , neue Methode den Schenkelbruch 2u operiren. 
Aus dem Spanischen mit einen Nachtrage über die Operation des 
Schenkelbruches, von SCHREGER. Mit 2 . Kupfern. Nürnberg 
1817. 

H Ü L L , über den Schenkelbruch. In v. SIEBOLD'S Chiron. Bd. I I . 
St. 1. 

BRESCHET , Considérations anatomiques et pathologiques sur la 
hei nie fe'morale ou Merocéle; Paris 1819. 

L I S T O N , Memoires of the formation and conneclions of the crural 
arch and other parts concerned in ingvinal and crural Hernia. 
Edinburg 1819. 4. 

LANGENBECK, anatomische Untersuchung der Gegend, wo die 
Schenkelbrüche eatstelien. In seiner neuen Bibliothek. Bd. II. 
St. 1. 

S C H R E G E R ' S chirurgische Versuche. Bd. 1. 171. 1. 
S C A R P A , neue Abhandlungen über die Schenkel- und Mittelfleisch-

brüche. Nach der zweiten Auflage des Originals bearbeitet u. s. 
w. von S E I L E R . Mit 7. Kupfertafeln. Leipzig 1822. 8. 

Lásd még az emtítettek közül SCARPA , HESSELBACH , CLOQIÍET , és 
LANGENBECK-et . 

1100. g. 

A' czombsérv (Hernia cruralis, femoralis, Merocelc) 
a' czombgyürön (annulus cruralis) lép ki , többnyire a 
czombedények belső; ritkább esetekben azoknak külső 
oldalán. 

A' czombsérvek fölosztása külső és belsőkre C l o q u e t - n a k 
(id. m. 85. 1.) és H e s se 1 b a c h-nak (der iiussere Schen-
kelbruch ; ím neuen chiron Bd. I. 91. 1.) vizsgálataik után bebi-
zonyodtak. 

1101. 

A' Poupart szalaga zsineghöz hasonlólag a' csíp-
csontnak fölső mellső tövissétül egész a' szemérem-cson-
tok ízületeig terjed kifeszítve, hova az (1075. ^-ban) 
emlitett módon tapad. Azonkép, mint ezen szálag a' 
fancsonthoz közeledik, szélesedik egyszersmind, úgy hogy 
ezen szélesebb szilakánál fogva a' fancsontok tövisének 
mentében ragad oda. Ezen odatapadás (Insertion) befelé 
hegyesen csúcsosodik ki , kifelé szélesebb, és homorú, a' 
czombedények felé forduló széllel ( G i m b e r n á t sza-
laga) szegetik be. A' Poupart szálaga alatt lévő tér ki-
felé , t. i. a' csípcsont fölső mellső, úgyr ön alsó tövissé, 
meg, a' csípfésü-kitűnöttség (eminentia iliopectinea) 
közé vett vájadék a' belső csípizom és nagy horpaszizom 
(psoas major) által töltetik ki. A' csípfésü - kitűnöttség 
és a' Poupart szálagának homorú éles széle közt lévő vú-
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jadék a' czombedényekct, a' czombideget; és nyirkdu-
czokat foglalja magában. — A' belső csípizom és ^ nagy 
liorpaszizom vékony bőnyével fedeztetnek, melly észre-
vétlenül ered ezen izmok fólűletétül (csíppólya, fascia 
iliaca). Ez közvetlenül a' megnevezett izmokon fekszik, 
a' csípedények és hashártya fekszenek rajta, ezzel len-
ge sejtszövet által köttetnek öszve. Ezen bőnye a' ne-
vetlen hosszhoz, a' csípcsont taréjjának belső széléhöz , 
és a' Poupart szálaga hátsó széléhez ragad. Ezen utolsó 
odatapadásánál hegyesen csúcsosodva végződik, közel a 
szárvérér átmencteiéhöz. Ugyan ezen bőnyének egy más 
része a' fancsont fölött a' czombütér és véréren túl 
a' czomb felé megyen, hol is azon hüvelynek hátsó 
részét teszi, mellybe a' czombedények vannak rejtve, 
aztán a' széles pólyába folytatódik. — A' részeknek ezen 
tulajdonsága által a' zsigerek kilépése igen bajossá le-
szen ; a' Poupart szálagának belső homorú széle, és' a 
szárvérér közt lévő hely azonban nincsen egészen bezá-
ródva , csak egy nyirkducz vagy tömött sejtszövettel va-
gyon bedugva, és czombgyürőnek (annnulus cruralis) 
Hesselbach szerint czombedények hézagának) neveztetik. 
Ezen tér fölülről és előfelé a' Poupart szálaga; alól és 
hátul a' fancsont; belőlrül a' Poupart szálagának homo-
rú széle; és kivülről végre a' szárvérér által lsorlátol-
tatik. — A' széles pólyának (fascia lata) vagyis czomb-
pólyának a' czomb mellső fölső részén két bizonyos oda-
tapadása vagyon, t. i. a' fésüizom kezdete fölött a' fan-
csont fölső részéhöz tapad oda egy részrül, az említett 
izmot befedvén, más részrül továbbad a' czombgyürő 
mellső részéhöz ragaszkodik. Az első szílak a' csíppó-
lyával (fascia iliaca) együtt a' czombedények háta mö-
gött tovább folytatódik; a' második^ pedig a' Pou-
part szálagához ereszkedik, de épnek nem egész hosszá-
ban , mert az odatapadás a' czombedények belső olda-
lánál végződik, melly eket az kívülről fedez. Ezen tá-
jon tehát a' czombedények a' széles pólya két levelei 
közt fekszenek. A' fölső levél alólrul az alsóval egye-
sül, mi által egy nyilás támad, ( H e s s e l b a c h szerint 
a' czombedények külső hézaga; L a w r e n c e után pete-
képü vájulat) melly külső szélénél félhódképü redőt mu-
tat: H e y szerint czombszálag, B u r n s után sarlóképü 
nyujtvány). Ezen külső hézagba lép a' tűnér, vagyis ró-
zsaér (vena saphena). Ezen nyilás az asszonynál nagvobb 
tágasabb mint a' férjfinál, kinél inas nyalábokbúl" álló 
hállóképű szövettel szorosabban záratik be. Ezen nyílá-
son kivül a' fölső levelen még több apró nyilások is van-
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fiók ejlényels átbocsátására szolgálók. A' pólya fölött tÖ-? 
jnött sejtszövet vagy vékony bőnye terjed eí , és a' tüp-
pret fedezi. 

1102. 

Ambáp a' czombgyürő nagyobb nyilás mint a' haŝ -
g^ürő? a' czombsérv mégis ritkábban fordul elő mint 
á lágyéksérv, mivel a' bélrészek ezen részre nem olLy 
igen nehezkednek,; eredetileg nem tár, és természete-
sen semmiféle életműveket nem bocsát magán által. A' 
czombsérv az asszonyoknál gyakrabban elő jő, mint a' 
férj fiakban. 

1103. S, 

A' czombsérvek kis, gömbölyűs, mélyen fekvő daga^ 
pattal szármoznak a' Poupart szálaga alatt- A'i daganat 
nagyobbodván leginkább oldalvást terjed, mi által alap-
ja szélcsbedik, és legnagyobb átmérűje a' lágy ék ferde 
frányának felel meg. A' daganat azon nagyságot soha 
sem éri el mint a' lágyékdaganat, hanem mégis a' czomb-: 
edényeken és idegeken túl haladhat, és a szenvedő o l -
dali láb zsibbadási érzelmét; vagy vizenyes daganatát 
okozhatja. AJ férjfinál a' czombsérvnek a' lágyéksérvtűl 
való megkülönböztetése könnyű, mivel ez egyenesen az 
pndózsinór irányát követi; az asszonyoknál ezen különb-
ség sokszor bajosabb, mivel ondózsinórjok nincsen, és 
a' hasgyürő V czombgyürőhöz közelebb esik. Dobtul, éf 
genygyűlemtől a' czombsérv könnyen megkülönböztetik; 
nehezebb a' kórhatárzat akkor, ha a' sérv mirigydaga-r 
pattal jár, 

1104. S. 

A' czombsérvnek borítékai ezek: 
1.) a' külső bőr. 
2.) sejtszövet és njirígyek. A' sejtszövetnek rétege 

pllykor igen vastqg, és zsírral töltött. 
3.) a' széles pólya fölűletes levele, 
4.) a' sérvtömlő, a' hashártyának kidülledett része, 

melly fölületép laz sejtszövetbül álló réteggel fedetik. 
Ezen borítékok nem minden esetben ugyanazok. A' 

sérv mind inkább nagyobbodván azon nyíláson léphet ki , 
mellyen a' tünér megyen be , úgy hogy ekkor a' sérv 
n igyobb részt csak a' bor és az ez alatt fekvő sejtszövet 
^ltal fedeztetik. A' czombsérvbcn leggyakrabban rejte-. 
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zik a' tekervényes bélnek egy része, ritkábban a' csep-
lez, szerfölött ritkán a' vizellőhólyagnak egy része. 

1105. S. 
A' hasfölötti ütér (azon lehetséges de szerfölött rit-

ka esetet kivévén, hol a' sérv a' czombedények külső 
oldalán búvik ki) a' czomb^érveknél kifelé fekszik, és 
a' sérvtömlőnek külső oldalán fölfelé emelkedvén, itt 
az ondózsinóron általvág, melly is a' sérv fólső és bel-
ső oldalán folyik le. A' hasfölötti- és dugütér (art. epi-
gastrica et obturatoria) lefolyta közt találtató különbsé-
gek itten igen fontosak; ha t. i. a' dugütér a' külső csíp-
útérbül (art. iliaoa externa) avagy a' hasfolótti ütérbül 
szármozik, avagy mindketten a' szárütérbül, midőn már 
ez a' Poupart szálaga alatt átsurrant volna erednek, úgy 
a' dugütér a' sérvtömlő nyaka belső oldalának men-
tében a' medenczébe ereszkedik le. Ugyan ezen irány-
ban fut ollykor egy nem épen csekély közlő ág (ra--
mus communicans) a' hasfölötti ütértül a' dugütérhoz. 
Ezen különböző eredet szaporaságára nézve a' vizsgála-
tok ugyan nem egyeznek meg egészen, a' dugiitérnek 
a' hasfölötti ütérbül való szármozása azonban csaknem 
gyakrabban fordúl elő, mint annak a' csípütérbül való 
eredete, 

CLOQUET , a z i i l h . 

A. K. HESSELBACH, über den Ursprung und Verlauf der unteren 
Bauchdecken —- Schlagader und der Hüftbeinloch-Schlagader. 
Nachtrag zu seiner Schrift. Über die sicherste Art des Bruch-
schnittes in der Leiste. Mit 6 Abbildungen. Bamberg und Würz-
burg 1819. 4. 

TIEDEMANN, Erklärung seiner Abbildung der Pulsadern, lap. 288 
—298-kig, 

1106. S. 

Az ondózsinór a' sérvtömlő nyakának fölső részét veszi 
körül, befelé fordultában fél kört írván le 5 úgy hogy a' 
czomb sérveknek nyaka a' hasfőlötti ütér, és az ondó-
zinór közt ezen kettőtül egyenlő távolságban fekszik. 

1107. 5. 

A' czombsérvek mély fektök miatt gyakorta igen 
bajosan tétethetnek vissza. A' beegyengetésnek csekély 
czombsérveknél előlrül egyenesen hátfelé kell tétetni, 
nagyobbaknál pedig eleintén alólrul fölfelé, és aztán edől-
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rül hátfelé kell történni annak, melly alatt a' czomb 
kép a' lágyékban jól meg legyen hajtva. — A' czomb-
sérvnek visszatartására hasonló kötözéssel élünk, mint 
a' lágyéksérvnél, csak hogy rövidebb nyakúval, mivel a' 
czombgyürő a' csipcsont teréjjához közelebb esik mint 
a' mellső lágyékgyürő. A' kötőlék nyakának irányzata 
a' Poupart szálaga irányzatának feleljen meg, az az ol-
daltul a' fancsont felé. A' labda szélének a lágyékhaj-
lást meghaladnia nem kell. 

1108. S. 
A' czombsérv a' czombedények külső és belső hé-

zagában szorulhat k i , a' kiszorulás rendszerint igen ter-
hes , mellynél ha a' visszaegyengetés nem diszlik, a' mű-
tétel korán javalltatik. 

1109. S. 
A' czombsérv műtételénél a' bőrmetszés ferde, az az 

a' Poupart szálagának megfelelő irányú legyen, és a' 
csíptövis meg a' fancsontok egyesülete felé a' daganaton 
túl még egy fél hűvelyltnyire tágitassék; avagy kereszt-
vágás tétessék. Ez után a' sejtszövet azonkép takari-
tassék l e , mint a' lágyéksérvnél említetett, a' bőrmet-
szésnek irányában. Az alatta meggyülemedett zsirgyur-
ma, melly gyakorta kövér egymiknél igen megszaporo-
dik, bizonyos tómöttségű, és gyakorta a' cseplez részé-
höz hasonló leszen, a' mirigyek kémélésével vigyázva 
takaritassék l e , és a' széles pólya fólületes levele met-
szessék be; a' sérvtömlő letakarhatván, nyittassék föl. 
Azon esetre készek legyünk, hogy a' sérv a' széles pó-
lya felső lapjának nyílásain léphetett legyen ki t midőn 
a' bőrnek és sejtszövetnek fölmetszése után a' sérven 
azonnal a' sérvtömlő ötlik szembe. A' sérvtömlőnek, 
fölnyitása a' legnagyobb vigyázatot kívánja, mivel benne 
nem ritkán csak kevés nedv, és gyakorta csak csekély 
bélhurok (béltekercs) foglaltatik, a' nélkül hogy csep-
lezzel fedeztetnék. 

1110. s. 

Ha a' kiszorulás a' czombedények külső hézaga, 
avagy a' széles pólya külső levelének nyílásánál hoza-
tik elő, úgy ezen nyílásnak inas szélét szükség vigyáz-
va bevágni. — De ha a'kiszorulásnak helye a' czombgyü-
rőben vagyon, úgy különféle mübánások ajánltaltak. 
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a) Az asszonyoknál a' bal mutatónak hegye avagy 
a' vájkutasz a' sérvtömlő nyaka és zsigerek^ közt dugas-
sák be , erre a' gömbös kusztora bevezettetvén, a' lágyék-
szálag be- és fölfelé menő irányban metszessék be. 

b) A' férjfiaknál az ondózsinór kéméllése végett a' 
gömbös kusztora a' belső oldalon bedugott vájkutaszon 
vezettessék be , és a' lágyékszálag a' fancsont taréjjához 
tapadtánál ( G i m b e r n á t szálaga vizirányosan befelé, 
avagy inkább egy kévéssé ferdén lefelé két vagy három 
vonal mélységnyire metszessék be ( S c a r p a ) ; — D u -
p u y t r e n ferde metszést Leszen alólrul fölfelé a' kül -
ső lágyékszálag mentében, tzon irányban, mellyben az 
ondózsinór hág alá. 

c) A' hasfölötti - vagydugütér sértésének bizonyos 
kikerülésére A r n a u d-nak lorgát szükség a' lágyékszá-
lag alá tolni, és ezt aztán ;erdén a' köldök felé fölhúz-
ni , mi közben a' húzásnak ereje a' Poupart szálaga alá 
ható ujjal ápoltatik, és a' zsigerek visszatolatnak. Ha 
a" lágyékszálag ekként nen eléggé nyújtatnék k i , úgy 
több szikály, csak egy voialnyira ható bemetszések té-
tessenek a' lágyékszálag szélébe, és aztán az A r n a u d -
nak horgával fölfelé húzasék (Schreger). Ugyan ezen 
czélra alkalmoztaték a' l e b l a n c tágitója (Dilatatori-
um) is. Az is ajánltaték. hogy a' sérvtömlő belső lapja 
és a' Gimbernát szálaga l:özé nyomuló mutatóval ez vagy 
tágitassék k i , vagy szakijtassék is el. (Rust és mások). 

TRÖSTEDT, über die Vo:züge der Ausdehnung vor dem Schnit-
te bei der Operation des eingeklemmten Schenkelbruches, in 
RUST'S Magazin . Bd. III. 227. t. 

A' czombsérv gyógyítására ajánott különféle műtételi útraó-
dokat együtt felhordva 1. Schregernil, Gi :hir. Operatio-

Azon veszedelem, mely a' dugiitér és hasfolötti 
ütér fólebb előadott lefolytául az a. és b. alatt leirt m ű -
bánás által ezen edények mgsérthetése tekintetéből szár-
mozhatik; xígy a' sérv újr támadásának kedvező körül-
ménynél fogva a' c. alatt mlitett vértelen tágításnál, to -
vábbad , hogy ez alatt a'részek nevezetes zuzódásnak 
vannak kitéve, és hogy ' puszta tágítás sok esetben a' 
kiszorulás elhárítására nei elegendő : ezen okok mondom 
azon műbánásra határz.-t H e s s e l b a ch-ot ( m e l l y a' 
B e l l , E l s e és másokáltal előbb ajánlotthoz valami-
ben hasonlít) hogy a' iágyékszálagnak letakarított alsó 
szélét csipesszel megfován, rétegenként alolrúl kezdve 

111'. 
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fölfelé két vonalnyira bemesse, és mutatóját a' zsigerek 
és kiszorulás helye közé tolja. Ha ezen metszés talán 
nem volna elegendő, úgy az a' külső ferde hasizom bő-
nyéjénck rostjain által, az ondózsinór fölött el, hosszab-
bitatik, az ondózsinórt egy segéd tolja fölfelé, és a' belső 
lágyékszálag azonkép metszetik be. 

fr) A. K . HESSELBACH, die sicherste Art des Bruchschnittes in 
der Leiste. Bamberg und Würzburg 1819. 

1112. S. 

Ezen műbánás ámbár bizonyos legyen is, a' czomb-
gyürőnek mély fekte miat főkép vastag személyeknél, 
nagy bajjal fog járni. — A S c a r p á t u l és D u p u y -
t r e n - t ő l ajánlott műbánás az elsőséget a' töhbi e lő t t , 
ha mellette a' következő körülményekre figyelmezünk, 
megérdemleni látszik: a'. mUatónak hegye akként tolas-
sék a' kiesett részek és Ginbernát szálaga közé, hogy 
a' köröm ezen szálag éles szién túl esvén, részint az u j -
jal az érverést érezhessük, rézint a' körömmel az edényt 
a ' szálagnak hátsó részétül etolhassuk. Az ujon C o o -
p e r kutaszképű sérvmeteszéiek (Herniotomus ) hegye 
a ' G i m b e r n á t szálagának tarlóképü szélén túl vezet-
tessék, mellyen ennek élével túl haladni tilalmas. A' 
mutatónak tenyéri lapjíval ekfcor az eszköz éle a' Gim-
bernát szálagára nyomtssék, hogy a' metszés nyomással 
nem pedig húzással esiközöltessék. Az újnak betolása 
által a' kis metszés is eliggé kitágul nem ritkán annyira, 
hogy a' kiesett részek álala visszatétethessenek. 

SCARPA , az i d . h . 7 6 . I . 

LANGENBECK , a z i d . h . 8 0 . l o . 

RICHERANO, Historie des prográ recens de la Chirurgie 62. 1. 

113. S-

Azon szerfölött ritka setben, midőn a' sérv a' 
ezombedények külső oldalánfekszik, a' metszésnek k i -
és f ö l - a' felső csipcsonttövisfelé kell tartani. 

1 1 1 4 . ; . 

A' műtétei után a' zsigerk visszarakása, a' bekö-
tés és orvolás azonkép történnk,' mint a' lágyéksérv-
nél említetett. 
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1115. S. 

A' hasfulötti ütérnek, vagy a' dugütérnek, avagy 
pzen erek ágainak megsértése halálos vagy legalább nyug^ 
talanitó vérzést okozhat) annál is inkább, hogy a' vér 
jobbadán az altest üregébe öntődik. Ezen vérzésnek meg-
állítására csertaplóval, fanyar szerekbe mártott tép duga-
szokkal , különös szerszámokkal eszközlendö lenyomás , 
a' vérző edénynek lekötése, a' metszésnek tágítása, és 
az elkülönözött lekötés ajánltattak, — H e ss e l b a c h-nak 
eszköze elsőséget látszik érdemelni; meUynek kalán-
nemü részével a' vérzés jelenlétérül be kell bizonyod-
nunk, a' mennyiben az az altest üregébe vezettetvén, 
annak váj illatában a' vér kifelé vezettethetik, A' kalánne-
mű rész a' megsértett edény helyére esik, a' másik szé-
lesebb a' hasfal mellső fölületére, melly két részek csa-
var segedelmével egymáshoz sajtoltatnak. Az emlitett 
szerek munkásságát hideg borogatások segítik elő. 

") F. K. HESSEBACH , Beschreibung und Abbildung eines neuen 
Instrumentes zur sichern Entdeckung und Stillung einer bei 
dem Bruchschnitte entstandenen gefahrlichen Blutung. Ein An-, 
hang und Beitrag zu den neueste^ anatomisch-pathologischen 
Untersuchungen über die Leis ten- ^ d Schenkelbrüche, Mit 
2 Kupfern. Würzbqrg 1816. 

PESAULT, Chirurgischer Nachlass, Bd. 8. Th l . 4 . 24. 1. 

A- COOPER , Anatomy und surgical treatement of crural and um-
bilical hernia. London. 1807. 

OKEN'S Preisschrift über die Enstehung und Heilung der Nabel-
brüche, Landshut 1810. 

6. T. SÜMMERRING ; über die Ursache Erkcnntniss , und Behand-
lung dér Nabelbrüche. Prankfurt 1811, 

THURN, über die Ursachen der Nabelbrüche bei Kindern und de-
ren Heilung, besonders durch Abbinden. In v. SIEBOLD'S CM-. 
wn, Bd. II. St. 2, 3, 

III. 
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1116. S. 
A' tulajdon köldöksérv (Hernia umbilicalis, ompha-

loeele, exomphalos) a' köldökgyürő nyilasán által lép 
k i , és azon lígy nevezett álköldoksérvektől különbözik, 
mellyek a' köldökgyürő vidékén képlődnek. 

A' köldöksérv vagy együttszült, avagy szülés után 
történetbül szdrmozott. 

1117. S. 
Az együttszült köldöksérv a' magzat meggátolt főkép 

a' hasizmok lassabb kifejlődésének következelme, mi-
dőn a' magzat kifejlődésének valamelly korábbi fokán 
fölakad akkor , midőn a' zsigerek az altest üregébe még 
nem vonódtak vissza. Ezen sérv azon szivacsos sejtszö-
vetben tanyázik, melly a' köldökzsinórnak edényeit kö-
ti öszve; alapjánál tehát, hol a' hasnak borítékai által 
fedeztetik átláthatatlan ; holott minden egyébb terjede-
tén átlátszó; hol t. i. a' köldökzsinór sejtes képeletével 
boritatik. Ezen sejtszöveten kivül ezen sérv még önnön 
tömlejével is fedeztetik, és egy háromszegü térben fek-
szik, melly a' köldökzsinór edényeinek egymástoli tá-
vozása által szármozik, mellynek visszere mindenkor fö-
lül fekszik, a' két üterek pedig alól vagy két oldalt 
fekszenek. Nagysága ezen sérvnek különböző a' szerint, 
a' mint a' zsigereknek kisebb vagy nagyobb részét fog-
lalja magában. A' daganatban többnyire a' vékony bél-
nek egyes szilakai rejteznek, ollykor azonban a' vas-
tag bél , a' cseplez, a' gyomor, a' m á j , a' lép foglal-
tathatnak abban. 

1118. S. 
Szülés után a' köldöksérv a' köldökzsinór leválásá-

nak idej étül kezdve egész a' harmadik vagy negye-
dik hónapig szokott szármozni. Ha ezen idő közben 
olly okok munkálkodnak a' csecsemőre, mellyek a' 
zsigereket erősen a' hasfalnak haj t ják , a' millyenek a' 
csecsemőnek szüntelen sirása , hánykolódása 'stb. úgy a' 
hashártyánalt és zsigereknek egy része, a' még nyilt köl-
dökgyürőn által könnyen kiléphet, avagy annak még 
eléggé meg nem erősödött heghelye kitágulhat. 

Mivel a' köldök a' köldökgyürőnek eléggé megtör-
tént behegedése után a' hasfal egyik legerősebb pontja 
gyanánt teldntethetik, azért valószínűleg állithatjuk, hogy 
azon esetekben, hol megletteknél valóságos köldöksérv 
tapasztaltalik, a' sérv már csecsemkorban képlődött le-
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gyen, de kicsinysége miatt érszre nem vétetett. A , köl-
döksérv a' megletteknél szaporábban mutatja magát olly 
némberek közt , kik már többször voltak terhesek, az 
altestnek vízkórságtul való kitágulásánál, és az igen 
hizalmas személyeknél. -— A' születés után szármozott 
sérv gömbölyű, majd hengeres, majd kúpos idomú, 
alapja körképű; a' nagy daganatnál a' köldöknek heg-
helye többé kevesbé kisimul. — Boritékai ezen sérvnek , 
a' következők: 1.) a' külső bő r ; 2.) azon saja bőnye, 
melly a' hasizmok külső fölületén terjed e l ; 3.) a' has-
hártya sérvtömlővé hosszabbodva. Ez gyakorta igen vé-
kony , a' borítékokkal és zsigerekkel, főkép a' daganat 
csúcsán gyakorta öszvenőve hibázni tetszik, és ollykor 
el van szakadva. A' sérvtömlő nyaka mindenkor igen 
rövid , és a' bőnyés köldökgyürővel belsőleg öszvefor-
radva. Ez az elrégült térimés köldöksérveknél merő, 
gyakorta porczos. — Elféle sérveknél mindenkor neve-
zetes Öszvehegedések találtatnak a' kiesett zsigerek 
közt egymással, meg ezek és a' sérvtömlő közt , úgy 
hogy megválaszthatlan gyurmává képlődnek, és a' bél-
tartalom csak nagy bajjal surranhat bennök ál tal ; azért 
is bélsárgyülem szármozik a' sérv és köldök közt , há -
nyás , 'stb. Valóságos kiszorulás a' köldöksérveknél 
ugyan ri tka, melly ha egyszer létre kap , tüneményei 
hevesebbek minden más sérvnek tüneményeinél, és a' fe-
nétől is korábban lehet tartani. 

1119. S. 
Az együttsziilt köldöksérvnél a' sérvnek nagysága^ 

tul és a' bőrboritékok állapotjátul függ az, váljon ezen 
baj orvoslására lehet e valamihöz fogni. Ha a' zsigerek-
nek hasüregen kívül létező részei nem nevezetesek, és 
visszatétethetők, úgy a' helyreegyengetés vigyázva té-
tessék meg, mellynek újra eredete ragtapasz-hosszak és 
derékszoritóval megerősitendő hágcsós nyomadékok által 
gátoitatik meg. Ezen műbánás a' H a m i l t o n t u l kö-
vetettnek elejbe tétetik, ki miután a' beleket vissza egyen-
gette volna , a' daganat alaplapja körül szoros köte-
tet alkalmozván, a' hasboritékoknak széleit két ezüst 
tűvel, és ragtapasszal egyesítette meg, és az orvoslást 
egynehány nap alatt bevégezte. "') Az együttszült köl^ 
döksérv fontosabb, és a' visszatétel enyhe módon lehe-
tetlen lévén, a' gyermekek többnyire születés után nem so-
kára meghalnak, a' mennyiben a' daganatnak külső bo-
ritéka elválik, és a' zsigerek lemeztelenednek. A" ta-
pasztalás azonban azt mutat ja , hogy ha a' daganat min-
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den külső nyomás ellen illendőleg oltalmaztatik, külső 
borítékának elválása után husszemölcsök sarjadoztatnak^ 
mi által az egész hely erős bőrrel és inas terjedékekkeí 
vonatik be lassanként. 

1 ) A . C O O P E R , az i d . h . 5 6 . 1. 

2) RIBKE , Heilung eines in der ersten Bildung und im Mangel 
der äusseren Hautdecken begründeten Nabelbruches. In RUST'S 
Magazin, Bd. VIII. Heft. 1 130. 

1120. S. 
A' születés ütán támadt köldöksérveknek orvoslása 

könnyű. A' részek minden baj nélkül visszatétetnek i 
mellyek domború fa, viasz 's több illyenekbül készült lab-
dák által tartatnak vissza, ezeket szorosan a' köldök-
gyürőre tévén, ragtapasz, és egy széles pólya által tar-
tatnak oda. — Kötözés újitásakor kölönösen szülcség vi-
gyázni, hogy a' zsigereknek ez alkalomkori kiesése a 'köl -
dökgyürőre ujjal eszközlött nyomás által megakadályoz-
tassák mind addig, mig a' labda ismét illendőleg neirt 
szoritatik. <— Mivel a' köldökgyürő a' gyermekeknél ter-
mészetes hajlandósággal bir elenyészni, azért is nálok 
a' gyökeres orvoslás csak hamar véghez megyen. A' 
megletteknél rugalmas sérvkötők használtatnak legezél-
irányosabban, mellyek a' hasizmok mozgalmait köz-
egyenesen kisérhetik. Azon számos, jó részt igen szöve-
ményes köldöksérvszoritók közül, olly a' íágyéksérv-
szoritők módja szerint készített rugalmas sérvkötő ér-
demli meg az elsőséget , mellynek tolla szorosan a' 
has domborúságához Van szabva, labdája pedig egye-
nes irányban emelkedik ki a' tollbul; avagy olly va-
lamennyire homorú érczlemeZ is ajánltathatik, melly-
höz toíl segedelmével labda vagyon eresztve, és a' 
lemez két oldalához toldott érméezes öv által tartatik 
illendő helyzetben. Ha a' sérv nem tartathatik visszaf 
úgy a' homorú labdával élünk, mi által a' sérvnek na-
gy obbodása megakadályoztatok, 

1121. 
Midőn a' kiszorúlt köldöksérvnél a' műtétei szük-

séges, akkor a' daganat fölnyitásának vigyázattal kell 
megtörténni, mivel a' borítékok ollykor igen vékonyak, 
a' sérvtömlő a' bőrrel vagy zsigerekkel öszvenőve, vagy 
elszakadva lehet. A' bemetszés a' borítékokon által 
függőleges irányban történjék. Ha a' sérvtömlőnek föl-
nyitása és a' zsigereknek illendő kibontása után 'stb. a' 
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visszatétel nem díszlik, úgy a' sérvtömlő nyaka, és a' 
kiesett részek közé vájkutasz vezettessék, és a' köldok-
gyürő gombos kusztoraval aláfelé szolgáló irányban met-
szessék be. A' műtétei előtt a' tán jelen Öszvebegedés, 
több más efféle okok miatt meggyőződve lévén a vis-
szatétel lehetetlenségérül, a' sérvhez tartozó részek még 
fenések nem lévén, a' daganat fenekénél jobb vagy bal 
oldalrul a' hőron által félhódképü metszés tétessék, a' 
vékony bőnye vigyázva választassék meg , és hü le-
het , a' köldokgyürő alsó vagy fölső részénél ez, és a 
sérvtömlő nyaka közt vájkutasz tolatván b e , ezen a' 
köldokgyürő fölhasitására a' gömbös kusztora csúsztassék 
be ; avagy ha ez nem lehetséges, úgy a' bal mutatónak 
hegye a' sérvlöralő nyaka, és a' köldokgyürő közé alá-
felé tartott körömmel tétessék, és egyenes kusztorával 
kívülről befelé, lebegő kézzel vigyázva tétessék bemet-
szés. — Hanem ha a' sérvben rejtező részek fenések, vagy 
magok magoktul kiszorúlkoznak, úgy valamelly czél-
irányos helyen nyittassék föl a' sérvtömlő vigyázva; 
az erre következő gyógybánás az átalánosan előadott m ü -
szabályok szerint eszközöltetik. 

1122. % 

A' mozgékony köldöksérveknek gyökeres orvoslása 
fiatalabb egymiknél, melly által a' visszaegyengetett 
zsigerek után, a' sérvet fedezte borítékokra alkalma-
zott lekötés, 's ennek szorosabb és szorosabb öszvehur-
kolása által a' lekötött részek elhalása után erős heg-
jegy képlődni gondoltatik, átalánosan megvetendő, mert 
1.) a' köldöksérvek gyermekeknél gyakorta a' természet 
gyógyereje által magoktul meggyógyulnak^ 2.) mivel az 
orvoslás állandólag folytatott czélirányós nyomás által 
bizonnyal eszközöltethetik; 3,) nőivel a' műtétei igen 
fájdalmas sőt veszedelmes is, (ifiért a' lekötés által va-
lamelly zsiprnek kisebb része könnyen oda hurkoltat-
hatik) és a genyedő helynek behegedése után a' nyomás 
mégis hosszabb ideig szükséges; 4.) mert bizonyos gyö-
keres orvoslás nem eszközöltetik , mivel af sérvtömlő 
nyakának egy része mindenkor fönmarad, és a' támadó 
hegjegynek nincs elegendő erőssége, hogy a' zsigerek 
nyomulásának ellent áll jon; a' lánykáknál még azt is 
tekintetbe kell vennünk, hogy a' hegjegy terhesség a l -
kalmával szét is repedhet. — Csak azon köldöksérvek-
nél, mellyek erszényképüleg több üjnyira dudorodnak 
k i , ha a' bőrnek ezen nevezetes meghosszabbodása által 
a' stTVSzorilónak szoros odatartúsa megakadályoz ta t^ 
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lehet a' lekötés czélirányos, a' mennyiben ha bár ál-
tala a' köldökgyürőnek bezáródása nem eszközöltetik 
i s , a' sérvkötőnek szorosabb föltétele lehetségessé vá-
lik. s ' ) . 

1 . ) DESAULT , a z i d . h . 

2 . ) SCARPA , az i d . h . 3 3 0 . í . — GIRARD , M é m o i r e s u r la h e r n i e 
ombilicale chez des enfans; Journal général de Médecine. Tom. 
XL1. Juillet 1811. 

3 . ) Lásd. GÜINCOURT, im Journa l , de Médecine par CORVISART 
etc. Tom. XXI. 1811. 

WALTHER, a' Salzburg, med. chirurg. Zeitungban. 1814. Bd. I. 
426. lap. 

IV. 

A' h a s s é r v. 

GARENGEOT, sur plusieurs hernies singulieres. In Memoires de 1' 
Acad. Chirurg. Vol. I. 1. 699. 

PXPELET , nouvelles observations sur les hernies de la vessie et de 
1' estomac. Ugyanott Vol. IV. 188. I. 

B. J . LA CHAUSE, Diss. de hernia ventrali. Argent. 1746. 
J . T . KLINKOSCH, Progr. quo divisionem herniarum noramqueher-

niae ventralis speciem proponit. Prag. 1764. 

S . T. SÖMMERING , über die Brüche am Bauche und Becken, aus-
ser der Nabel - und Leisten-Gegend. Frankfurt 1811. 

1123. S. 
Hassérvnek (Hernia ventralis) mind azon sérv ne-

veztetik , melly az altestnek mellső vagy oldalsó részein 
természet elleni ú ton , nyiláson lép ki. Ezen sérv sok-
kal ritkábban fordúl elő, mint az eddig leirtak, melly 
is a' hasizmok és bőnyék nyilásain áthatván szármozik; 
leggyakrabban az egyenes hasizmok közhézagában, r i t-
kábban az altestnek oldalsó részein a' csipcsonttúl kezd-
ve egész az utolsó bordáig, és az ágyéktájékon, (ágyék-
sérv). Okai ezen sérveknek azok, mellyek átalánosan a' 
sérveké, leginkább a' hasfalak, főkép a' fehér vonal el-
petyhüdése késziti az embert elő, mellyet a' szapora ter-
hesség, a' pohosság után következő sebes soványodá3, 
'stb. avagy az i^mok és bőnyék elszakadása által okoz-
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latnak a' hegjegyeknek helyein; avagy az egész hasbo-
riték egyetemleg iszákká nyujtódik, melly a' zsigereket 
foglalja magában. Ezen sérvek átalában véve sérvtöm-
lővel bírnak, kivévén azon eseteket, hol azok a' has-
hártya előjárt sebzései után támadnak. 

1124. 

A' fehér vonalnak egész terjedetében szármozhatnak 
sérvek {fehér vonal sérvei) (Ilerniae lineae albae), gyak-
rabban tapasztaltatnak azonban ezen sérvek a' fehér 
vonalnak köldökön fölül eső részén, mint a' köldök-
alattin; és többnyire a' csepleznek egy részét foglalják 
magokban,-emezekben a' vékony beleknek, ollykot a" 
vizellő hólyagnak egy része, avagy a' méh szokott.""fog-
laltatni. Ezen sérvek ollykor olly közel esnek ki a' köl-
dökhöz, hogy könnyen köldöksérvnek tartathatnak 5 min-
denkor peteidmúak, nagyságukhoz képest nem igen emel-
kedet tek; nyakuk mindenkor monyorú , valamint azon 
hasadékis, mellyen kiestek; a' sérvtömlő nyaka minden-
kor igen szűk a' sérv nagyságához képest. Hogy ha 
épen a' köldökgyűrő közelében vannak, akkor a' való-
ságos köldök-sérvektől sérvtömlőnyakuk monyoru idoma, 
és az által különböznek még, hogy a' köldök a' daga-
nattul jobbra vagy balra látszatik. — ^ fehér vonal sér-
vei leginkább asszonyoknál szármospillft és borítékjaik 
ugyan azok, mellyek a' köldöksérvdífief. A' hassérvek 
ugyan azon kötözésekkel tartatnak "vissza, mint a' köl-
döksérvek, csak hogy gyökeres megorvoslásuk sokkal 
ritkább mint a' köldöksérveknél. Ha kiszorulás támad-
ván, a' műtétei szükségessé leszen, úgy ez/a' köldóksérv-
nél emlitetttől nem különbözik, csakhogy a' hasnyilás 
egyik vagy másik oldal felé tágitátik legjobban. 

1125. g. 

A' fehér vonal sérveitől azon daganatokat meg szűk-
ség különözni, mellyek a' fehér vonal' hasadékán kifit-
tyent zsírdarab által képeltetnek, és főkép a' fehér vo-
nal cseplezsérveihöz hasonlók. Ezen daganatok kemény 
tapintatuak, érzékenytelenek, visszatenni magukat nem 
engedik, és semmi bajjal sem járnak. Efféle daganat-
hoz történetbül kődcsömör járván', a' tévedés igen kön-
nyű. 

C H E L I U S . S E B É S Z S É G . I I . K . 17 
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1126. f . 

A' fehér vonalnak fölső részén a' kardképü nyúj t -
vdnynak bal oldalán nem ritkán apró sérvek támadnak, 
mellyek a' gyomornak heves izgatása miatt , mellyek-
kel járnak, gyomorsérvnek (Hernia ventriculi, gastrocele) 
is neveztetnek, mellyek azonban többnyire a' haránt 
remesének egy részét foglalják magokban. — Ezen sér-
vek gyakorta olly kicsinyek, hogy kívülről alig vétet-
hetnek észre , többnyire olajbogyónyi nagyságnak, ritkán 
nagyobbak; mellyek a' nélkül hogy kiszorulva vol-
nának, fájdalmat, a' gyomornak húzódó érzelmét, a' 
szívgödörnek nagy érzékenységét, hányást, csuklást, un-
dor.J(}okoznak , főkép evés tán. Ezen tünemények ha-
nyatt fjíekve enyhülnek. A' daganat csak állva, avagy 
a' testet igen előre görnyesztve vétetik észre. Köhögés 
közben talán azon hasadék éreztetik, mellyen a' sérv 
lépett ki. A' sérvnek viszatartására halcsonttal kirakott 
deré-kszoritóval élünk, melly a'- sérvnek megfelelő ré-
szen illendő nagyságú labdával vagyon ellátva. 

1127. S. 

A' más hassérvek orvoslása csekély módosítással a7 

fehér vonalon támadott sérvek orvoslásával megegyez. 
Ha talán a' kiszorulás műtéteit lcivánna, a' kiszontó rész 
tágításának olly irány felé kellene történnie, hol sem-
miféle nevezetes edény meg nem sértethetik, ha csak 
lehet fölfelé. 

y . 

Az ülcsontsérv. 

1128. 5. 

Az ülcsontsérv, vagy hátsérv (Hernia ischiadica, dor-
salis) az ülcsont bevágányon által a' kereszt-ülszálagokon 
(lig. sacro - ischiadica) és a' farizmon lép k i , és nem 
ritkán nagyra növekszik; vagy csak egyedül beleket, vizel-
lőhólyagot, 'stb. vagy vékony és vastag beleket, a 'méhet 
'stb. egyszersmind és együtt foglalja magában. Bizony-
talan, ha ezen sérvnek az asszonyi avagy a' férfiúi nem 
van-e inkább alá vetve; a' jobb oldalon gyakrabban ta-
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pasztaltaték mint a' balon; és yagy együttszült vagy ké-
sőbb származott lehet. 

Ezen sérvnek följegyzett példányai a ' következendő 
munkákban találtatnak: 

C. H. PAPÉN, Epistola ad i l lustr . virum Alb. de Haller de s tu -
penda hernia dorsali. Gotting. 1750. In HALLER'S Disputát. Chi-
rurg. Tom. III. p. 314. 

VERDIER , in Mdm. de 1' Acad. de Chirurg. Vol. II. p. 2 . not. a. 
CAMPER , Demonstrationes Anatomico-pathologicae. Lib. II. 1 7 . 1. 

BÖSE, Progr. de enterocele ischiadica. Lips. 1772. 
LASSÜS , Pathologie chirurgicale. Vol. II. p. 1 0 3 . 

A. COOPER , on hernia. Par t . II. 7 3 . 1. 
SCHREGER, chirurgische Versuche. Thl . II . 156. I . 
BEZOLD , in SIEBOLD'S Samml. chirurg. Beobacht. Bd. III . 2 9 2 . 1. 

Tab. III. 
MONRO ; Anatomy of the gullet stomach and intestines. Edinb. 

1811. 380. 1. 

1129. 5. 
Kórhatárzata ezen sérvnek igen terhes; melly is 

a' meddig kicsiny és a' nagy farizom által rejtetik, ad-
dig alig vagy épen nem lehet gyanítani. Mindenek 
előtt a' daganatnak helye vétessék figyelembe, gyaníta-
ni lehet a' sérvet annál inkább, ha a' daganat együttszült, 
és olly idomú, millyek más féle daganatok nem igen 
szoktak lenni, JÍ. O. kúpidomú; a' sérvben rejtező belek 
visszatétele és ismét kiesése a' gyanitásnak bizonyossá-
got. szerez. A' kis sérveknél a' belek tekervényeit ész-
revenni épen lehetetlen. Ezen sérvek visszatétele, a' 
nyílásnak szűk volta miatt , mellyen aV^sérv kiesett, ha 
bár öszvenövések nincsenek is j e l en j mégis lehetetlen 
lehet. A' nagy sérveknél az altest ürességét tapasztalhat-
ni. — Az együttszült ülcsontsérv eleintén széles alappal 
indul ki a' testből; nagy sérveknél a' sérvnyak keske-
nyebb mint a' sérvfenek. Midőn a' vizellő hólyag ma-
gában foglaltatik ezen sérvben, akkor a' hólyagsérvnek 
tüneményeire a'kórhatárzatban figyelmesnek kell lennünk. 
Ezen sérvnek valamelly szalonna- vagy tömlős daganat-
tul való megkülönböztetése gyakorta terhes lehet,- tá-
lyognak is vétethetik akkor , midőn genyedésbe megyen 
által. A' hasadt gerinczoszlop ezen sérvtől keresztcsonton 
eső helye által különbözik, valamint a' legtöbb esetek-
ben hullámzása és átlátszékonysága által. 

17 + 
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1130. I 
Kis hátsérvek könnyen hagyják magokat hetyreiga-

zitani; sőt illendő helyzetben magok magoktul is helyre 
mennek. Nagjr és már több ideig meglevő sérvek las-
sadalmas visszatételre alkalmasak, állandólag illendő hely-
zetben maradva külső nyomás által. A' visszaesés az 
öszvenövés, vagy ha az altestnek legtöbb életművei a' 
sérvben rejteznek, a' has falnak öszvehuzódása miatt lehe-
tetlen. A. C o o p e r szerint, midőn az ülcsontsérv a' 
műtéteit szükségessé tette , a' sérvtömlőnek nyilását 
egyenesen előre volt szükség tágítani; J o n e s azonban 
a' sérvtömlőnek nyilását a' belső csípütér előtt a' dug-
ütér alatt, de ezen nevü vérér fölött találta. 

S c a r p a (Neue Abhandlungen über die Schenkel- und 
Mittelfleischbrüche a' 138. és köv. I. ) ezen sérveket a' ném-
bereknél öregbedett szemérem-sérveknek , a' férjfiaknál pedig gát-
sérveknek t a r t j a , és csakugyan mint illyeket akarja azokat or-
vosoltatni. — Ezen vélemény igaz lehet t a l á n , és illik az em-
lí tet t eseteknek egynéhányára , p. o. a' P a p é n , és P o s e ál-
tal fü lhordot takra , melly mégis más esetek által megczáfoltatik, 
mellyeknél szoros boncztudományi vizsgálás vitetett végbe. 

AZ ALTEST SÉRVÉI. 

VI. 

A' peteképű liknak sérve. 

GARINGEOT , a z i d . h . 

HEUERMANN , Abhandlung der vornehmsten chirurg. Operationen. 
Copenhagen. 1778. 1. Band. 578. 1. 

C. E . ESCHENBACH , observata quaedam anat. chirurg. medica r a -
riora. Rostoch. 265. 1. 

GÜNZ , de hern i i s . 96. 1. 

B. VOGEL, Abhandlung 'aller Arten der Brüche. Glogau 1769. 
8. 204. I. 

CAMPER , demonstrat. anat. pathol. T . II. 17. 1. 
CLOQUET im Journa l de Médecine par CORVISART. T . 25. B u l -

letin de la faculté de Médecine. Nro 8. 1812. 194. 1. 

GADERMANN , über den Bruch durch das Hüftbeinloch, nebst ei-
nem seltenen Falle hierüber. Landshut 1823. 8. 

A . COOPER , the Anatomy and surgical treaiement of abdominal 
Hernia. 2. Edit . Tab. IX. 

J. CLOQUET , Pathologie chirurgicale. Paris 1831. Pl. V. 
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1131. S. 

A' peteképű vagyis monyorú liknak sérvénél (Her-
nia foraminis ovális) a' zsigerek a' dugszálag nyilasán 
lépnek ki, mellyen t. i. a' dugideg, és a' dugedények men-
nek által. A' sérvtömlő nyaka előtt a' szeméremcsont fek-
szik, amannak alsó, belse és külső része a' dugszálag 
által vétetvén körül. A' sérvtömlőnek feneke a' fé -
süizom és rövid közelítő, avagy a' közelitőnek (musc. 
adductor) mellső fejei közt fekszik. A' dugedények an-
nak külső és hátsó oldalán fekszenek, a' dugidegek vas-
tag ágai előtte; a' részek ezen elrendeletében azonban 
változások lehetnek, főkép ha a' dugiitér a' hasfölötti 
ütérrel közösen kezdődik. — Ezen sérv kívülről csak 
akkor leszen látszatossá, ha már több zsigerek hullot-
tak k i , idoma különböző lehet , mivel az izmoknak kü-
lönböző hézagain által tolakodhatik elő. Asszonyoknál 
gyakrabban fordul elő mintférjfiaknál, és beleket, csep-
lezt , sőtt magát a' vizellő hólyagot is foglalhatja ma-
ban. Ollykor ugyan azon egymiben mind két oldalon 
jelen van. 

A' kórhatárzatot a' daganatnak a' czomb fölső bel-
ső részén eső széke, a' daganat különös érméczessége, 
feszülése, szármozásának módja, a' sérv visszaegyenge-
tésének lehetséges volta, a' daganatban érzett korgás, 
vagy más béltartalomnak tovább mozditathatósága , 
valamint más ezen sérvvel járó csorvás tünemények ala-
pítják. Ezen sérv is kiszorulhat. 

Ha a' sérv mozgékony: úgy a? illendő helyzetben téLes-
sék vissza és hágcsós nyomadekok és lágyékkalász (spica 
ingvinalis) segedelmével, avagy olly lágyéksérv szorítóval 
tartassék helyben, mellynek nyaka aláfelé hosszabb, és 
mellynek labdája közvetlenül mindjárt a' fancsont haránt 
ága alá a' ífésüizom eredetére esik. Ha talán kiszorú-
lás támadna, és a' használt szerek siikeretlenek lévén , 
a' műtétei javalltatnék, úgy a' szorító rész tágításának 
vérvesztés nélkül tompa horog segedelmével kellene meg-
esni belőlrül kifelé. 

G a d e r m a n n szerint (1. id. m. 29. 1.) a' metszésnek a' 
bőrön ésczombpólyán által egy hövelyknyire a' Poupart szálaga alatt, 
ugyan annyira a' fancsont tájátul kell tétetni , mellynek valami-

1132. S. 

1133. S. 
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vcl inkább befelé kell t a r tan i , körül belől 4. híívelyknyire , a' 
fancsontizom (Schambeinmuskel) ferdén metszessék á l t a l , a ' há -
romfejű izomnak hosszú és rövid feje pedig ferdén vágassék be. 

VII. 

Hiivelysérv. 
GARENGEOT, az i d . h . h . 7 0 7 . 1. 

H O I N , a z i d . h . 2 1 1 . 1. 

CHRISTIAN , on a species of vaginal hernia occurring in labour. 
Im Edinbourgh medical and surgical Journal. Yol. IX. 281. 1. 

STARK, D. de hernia vaginali et strictura uteri. Jena 1796. 

1134. S. 
A' hüvelysérvnél (Hernia vaginalis) a' belrészek a' 

hashártya redőjéhen a' méh és végbél, avagy amaz és 
a' vizellőhólyag közt kénytetnek aláfelé, mi által a' méh-
hűvelynek hátsó vagy mellső falán többnyire mégis egyik 
vagy másik oldalán inkább olly daganat támad, melly 
nagyobbodván a' szeméremajkak közé hág alá. A' sérv 
rendszerint, ha a' hüvely mellső falán telepszik meg, 
a' vizellő hólyagot; ha pedig annak hátsó falán vagyon, 
a' méhet foglalja magában, azonban a' vékony beleknek, 
ritkábban a' rémesének vagy csepleznek egy része is le-
het benne. A' daganat érméczes, fájdalmatlan, nyo-
másra visszatér, de köhögés 'stb. alatt ismét megjele-
n ik , állva nagyobbodik, hanyatt fekve kisebbszik. A' 
méhszáj egészen szabadon tapintatik. Ha a' daganat a 
hátsó falon fejlődött k i , úgy az rendszerint mélyebb 
mint a' mellső falon lévő, ezen utolsó esetbeni egy-
szersmind a' vizellőhólyagnak eltolódása miatt terhesebb. 
A' hüvely hátsó falán nagyra fejlődött sérvvel többnyire 
seggiszam jár. Ha a' sérv erőerőlködés 'stb. által hir-
telen támad, a' beteg úgy érzi, mintha hüvelyében va-
lami megszakadott volna, és nagy fájdalmat érez, melly 
később enyhülékeny kodcsömör fájtává válik. 

1135. S-
A' hűvelysérvnek előkészítő okai előjárt terhessé-

gek által elpetyhüdt hüvelyben, a' medenczének hát-
ra felé hajlásában állanak, úgy hogy illyenkor a' zsi-
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gerek mélyebben süllyednek a' medenczeüregben. Több-
nyire ezen sérv azonnal a' szülés után támad; a' nagy 
erőlködésekre, hajadon személyeknél ritka ezen baj. 

1136. S. 
A' hűvelysérvnek visszatétele rendszerint könnyű, 

a' beteg hanyatt fektetvén, ujakkal a' daganatra nyo-
más tétetik, melly ha visszaindul , ujakkal egész a' 
méhszájig haladunk föl. A' visszatétel bajos és terhes 
lévén, az oldozó csórék és állandó hanyatt fekvés által 
igen könnyítetik. — A' sérvnek israéti kiesése különös 
hengei féle méhkoszorú (pessarium) által gátoltatik, melly 
T-pólya segedelmével tartatik a' testhez. — A' beteg 
óvakodjék minden erőlködéstől, és ha a' sérv a' bent-
tanyázó méhkoszorúnak daczára mégis kiesik, az azou-
nal hanyatt fektetett betegből vétessék ki a' méhkoszorú, 
és csak a' tellyesitett visszatétel után dugassék ismét be. 
— A> méhkoszorúnak állandó alkalmazata, valamint a' 
méhhűvelybe tett öszvehúzó befecskendezések által ií 
némelly esetben talán gyökeres orvoslást is lehet esz-
közölni. — Ha a' liűvelysérv szülés közben lép ki , úgy 
állandólag folytatott nyomás által a' sérv mindaddig 
tartassék vissza, mig a' magzatnak feje alászállván, a' 
szülés .mentől hamarább eszközöltethetik. <— A' hűvely-
sérv ki is szorúlhat, (bár ez a' sérvet környelő részek 
engedékenysége miatt csak igen ritkán történik) a' ter-
hesség alatt történő kitágulása által a' méhnek, avagy 
a' bélsáranyagoknak megszaporodta miatt. A' visszaté-
tel illendő szereknek használatára diszleni fog, legalább 
olly esetet nem ösmerünk, melly a' műtéteit szükséges-
sé tette volna, melly csakugyan csak akkor válhatnék 
szükségessé, midőn a' sérv a' hüvelyben mélyen alant 
fekszik. -

VIII. 

G á t s é r v. 

1137. S. 

A' gátsérv (Hernia perinaei) az asszonyoknál a' zsi-" 
gereknek alásüllyedése által történik a' végbél és méh; 
a' férjfiaknál pedig a' végbél és vizellőhólyag közé. A' 
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gáton künt képlődő daganat különböző, melly is a' férj-
fiaknál többnyire a' vizellőhólyag nyakának táján, az 
asszonyoknál pedig a' hüvely és seggnyiláson egyik vagy 
másik oldalrúl, és a' nagy szeméremajkak alsó részében 
mutatkozik. Ezen sérv a' bélhuzamnak, a' csepleznek, 
vagy vizellőhólyagnak részét foglalhatja magában 5 melly 
is az asszonyoknál mindenkor hüvelysérvvel szövekedik 
szükségkép A' férjfiaknál különféle vizellésbeli ba-
joknak oka ezen sérv. 

Cíh o p a r t és D e s a u l t 1 ' ) úgy hiszik , hogy a' némbe-
reknél bélsérv nem könnyen volna lehetséges , holott sokkal kön-
nyebben képlődhetnék hüvelysérv. Ezen sérv mind a' mellett még-
is M e r y 2>) C u r a d é 3 ' ) , Smellie 4 ,)> és S c h r e g e r n e k 
5 ' ) tapasztalinányai által bebizonyodott; C h a r d e n o n s>) , P i -
p e l e t 7 ' ) , B r o m f i e l d 8 - ) , S c h n e i d e r , S c a r p a 9-) , 
és J a c o b s o n I 0 ' ) pedig ezen sérvek példányait a' férjfiaknál 
hordják föl . 

1} Anleitung zur Kenntniss aller chirurgischen Krankhei-
ten Thl. II . 392. 1. 

2) Mém. de 1' Acad. de chir. Vol. II. 25. 1. 
3) Mém. de 1' acad. des Sciences. 1713. 
4) Sammlung besonderer Fälle in der Hebammenkust. Bd. 

II. 147. 1. és 148. 
5) Az id. h. 181. 1. 
6) H O I N , az i d . h . 1 3 5 . 1. 

7) Mém. de 1' acad. de Chir. Vol. IV. 182. 1. 
8) Chirurgische Wahrnemungen 426. 1. 
9) Ueber den Mittelfleischbruch. Weimar 1821. 4. Dessen 

neue Abhandlungen u. s. w. 105. 1. 
1 0 ) A ' J o u r n a l v o n GRAEFE u n d WALTHER. Bd . I X . S t . I I I . 

1 1 ) J. A. C. SCHOTT Nosologischdherapeut. Betrachtung dreier 
interessanter Krankheitsfälle. Frankfurt 1827. 8. 

1138. S. 

A' gátsérv ritkán fordul elő, és csak a' zsigerek-
nek erőszakos aláfelé való kénytetése által fejlődhetik 
ki olly esetekben, hol a' hasfalak hatalmasan ellensze-
gülvén , a' hüvely és végbél, vagy végbél és vizellőhó-
lyag közé vonul a' hashártyának elpetyhüdt redője, a' 
medencze egyszersmind igen hátfelé hajolta is elősegít-
vén az esetet. Azon gátsérv, melly a' vizellőhólyagot 
foglalja magában, főkép terhesség alatt szármozik, mi-
dőn a' kinyujtódzó méh által a' vizellőhólyag alá és ki-
felé kénytetik. 
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1139. S. 

Visszatétele ezen sérvnek többnyire könnyű, melly 
is olly kötőlék által tartatik helyben, melly a' meden-
czét környelő tollbul állván, ennek hátsó részébül olly 
görbített toll ereszkedik alá, mellynek végére kúpos 
labda lévén alkalmazva, egyenesen ez esik a' sérv' helyé-
re , hol is a' tollnak ereje és rugalmas czombszíj (Bein-
riemen) által tartatik helyben. — Ha talán kiszorulván 
a' sérv, az illendő szerek alkalmazatára a' visszatétel nem 
diszlenék, a' műtétei sem terhes sem veszedelmes nem 
volna; mivel a' sérvtömlőnek nyílása csaknem minden-
kor a' medencze alsó fenekén kívül vagyon, a' fölnyi-
tott sérvtömlő után gömbös kusztora tolatik a' bél és 
a' sérvtömlő kemény széle közé, és egy csekély alólrul 
fölfelé ferde irányban, a' kiszorulás oldala felé tett be-
metszés által a' kiszorulás megorvosoltathatik. 

S c a r p a fid. m.) — Azon vélemény hogy a' külső 
daganatnak visszanyomása által a' sérv nem egészen té-
tetik vissza, S c a r p a tapasztalmányai által megczáfol-
tatott. 

Az A. C o o p e r t u l leirt szeméremsérv (pudendal 
hernia) ( S e i l e r szerint hátsó szemérmcvjksérv) gátsérv 
módosításának tartathatik az asszonyoknál. A' zsigerek 
t. i. a' méhhűvely mellett süllyednek le , közte és a' 
seggemeliutő közt lépvén ki , és a' szeméremajknak alsó 
felén dagadnak föl. A' lágyéksérvtől az által különbö-
zik , hogy a' szeméremajknak fölső része és a' hasgyürő 
egészen szabadok. A' méhhűvelybe tolt uj érzi, miként 
emelkedik a' sérv a' méhhűvely mentében fölfelé. 

Ueber Leistenbrüche. 2. 1. 

A' végbélsérvnél (Hernia intestini recti, Hedrocele, 
Archocele) a' végbél kiesése képlődik, melly kiesett belrésze-
ket foglal magában. Elő készületet látszik ezen sérvre tenni: 

IX. 

V é g b é l s é r v . 

SCHREGER , a z i d . h . 1 3 6 . I . 

1140. S. 
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a' medenczének hátfelé hajlása, az előfoknak csekély 
kidudorodása, és a' keresztcsontnak csekély görbedése. 

1141. S. 
Végbélsérvet sejdilhetni talán: 1.) a' kiesésnek régi 

voltábul, és nagyságábul; főkép 2.) ha a' betegnek ál-
lása medenczehajlásra, és 3.) a' fölső has róna idoma a' 
vékony bél beteges mélyen süllyedésére mutatnak 5 4.) 
ha a' kiesésnek daganata egyik oldalrul nagyobb terje-
detű, és egyszersmind tömöttebb, rugalmasabb, tellye-
sebb is mint a' más oldalon. A' lórhatdrzat csak vizs-
gálás által bizonyodik be; a' kiesés visszatételén iparko-
dunk, arra vigyázván a' közben, váljon nem érzeni e' 
íi' tartalmak mozgását, váljon a' daganat köhögés 'stb. 
közben nem képlődik e' ú j ra , és váljon a' beteg kiesett 
részében korgást nem érez-e? melly kórhatárzati jelek 
hibázni fognak, ha a' sérvben ószvehegedések történtek. 
Eíféle öszveliegedett sérvhöz, a' végbélnek elavúlt ki-
esése, hol vastagodások, bujálkodások támadtak, tökéle-
tesen hasonló. A' végbélsérv meggyuladhat, sőtt a' zár-
izomnak öszvehuzódása által kiszorulás is történhetik. 

1142. S. 
A'műbánás a' sérvnek visszatételében ál l , melly ha 

diszlik, az újra kiesés akként háritatik el , mint a' vég-
béliszamnál fog említetni. A' visszatétel lehetetlen lé-
vén , a' kiint lévő részek a' mennyire csak lehet védes-
senek. 

II. 

M e J1 s é r v e k. 

1143. 5. 

A' mellsérveh csak igen ritkán jőnek elő, mellyek-
ben a' tüdőkön kivül nem könnyen rejtezhetik más rész 
(tüdősérv, hernia pulmonum).—Ezen sérvek vagy egyiitt-
szültek, és a' mellüreg falazatai tökéletlen kifejlődésé-
nek következelmei; avagy későbben szármoznak a' mell-
üreg falazata egyik részének elpusztulása által, a' nél-
kül hogy a' köztakarékok megsértettek volna, p. o. ne-
vezetes bordatörések által , a' borda közötti izmok el-
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szákadása által nagy köhögés közben, a' bordák elpusz-
tulta után 'stb. Eíféle sérelmek után a' tüdők neveze-
tes terjedetük és mozgékonyságuk miatt sokkal gyakrab-
ban fognának sérveket képelni, ha a' környelő részek-
kel öszve nem nőnének. 

1144. S. 

Midőn az említett alkalmi okok egyike után tüdő-
sérv szármozik, akkor puha, rugalmas daganat képlődik, 
melly lassanként öregbedik, gyakorta fájdalmas húzódó 
érzelmet okoz, melly megszűnik, ha a' daganat vissza-
tétetik. A' daganatnak öregbedése, a' mellkasnak lehe-
lés alatti mozgalmait közegyenesen követi. 

1145. g. 
Az eífajta sérv állandó nyomás segedelmével kön-

nyen visszatartathatik, de gyökeres orvoslást reményleni 
nem lehet, mivel a' betegség a' bordák vagy bordakö-
zötti izmok sértett huzamosságán alapulván, ezen baj 
nem állítathatik vissza. 

m. 
A z a g y s é r v . 

CORVIN es , Diss. de hernia cerebri. Argent. 1 7 4 9 . 

C . SIEBOLD , Collectio observationum medico-chirurgicarum. Fasc. 
I. Art . 1. de hernia cerebri. Würzeb. 1769. 

OEHME , D. de morbis recens na-torum chirurgicis. Lipsiae. 1773. 
HELD , Diss. de hernia cerebri. Gicss. 1777. -4. 
SALLNEUVE , Diss. de hernia cerebri. Argeűt. 1 7 8 1 . 4 . 

THIEMIG, Diss. de hernia cerebri. Gott. 1792. 8. 

1146. S. 
Az agysérv ( Hernia cerebri, Encephalocele) azon 

daganat, melly az agynak a' kaponyacsontoknak héza-
gain által történt kitolódásán alapszik, és a' külső ta-
karókkal be vagyon húzva. — Ezen sérv vagy együttszült, 
vagy születés után történetbelikép szármozott. Az első 
esetben az agy azon helyeken tolódik k i , mellyek a' 
varrányoknak felelnek meg, a' második esetben a' ka-
ponyának olly nyílásain által, mellyek állomány-vesz-
iességbül szármoztak. 
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4147. S. 

A' született agysérv a' kaponyacsontok nem tellye-
sedett vagy visszatartott kifejlődésének következelme, 
inellyeknek hézagait egyedül rostos hártya töltvén ld , 
ezek által az agy ha mint az agyvizkórhan betegesen 
bujálkodólag terem, tolódik ki. — Az együttszült agy-
sérv leginkább a' hátfejnek vagyis nyakszirtnek közép-
vonalán az öreglik (foramen occipitale magnum) avagy 
a' hátsó kutacs táján szokott szármozni, azonban a' ka-
ponyának más helyein is támadhat, hol még a' csontok 
nem ereszkedtek öszve- — Az agysérv olly különböző 
nagyságú daganattal bélyeglődik, melly a'" kaponyának 
köztakaróival lévén befedve, csúcsán kivékonyodva', haj-
jal nincsen benőve. Azon nyilás, mellyen a' sérv ki lép, 
rendetlen, a' daganat többnyire hullámzó , nyomás ál-
tal föltünőleg nem könnyen kisebbszik meg, és a' mi 
keveset engedett, az is a' nyomás megszűnvén, azonnal 
visszatér; a' daganat alapja körül a' csont'szélét érezhetni, 
és magában a' daganatban többnyire érlökködést. A' 
tünemények a' sérvnek nagyságához képest különböznek; 
melly is ha kicsiny, úgy ha a' külső behatások ellen 
gondosan védelmeztetik a' sérv, semmi nevezetes bajokat 
nem szűl. — A' nagy agysérveknél a'daganat terhe, az agy 
húzódása 'stb. által olly fájdalmak okoztatnak, mellye-
ket a' gyermekek gyöngéd zokogás és sohajtozás által 
árulnak e l , és mellyek a' daganatnak illendő ápolgatá-
sa, és gondos fedezése által kisebbednek. Olly gyerme-
kek , leiknek agysérvük nagyra nő t t , rendszerint nem 
sokára meghalnak, és rövid életőket kábulásban tölt ik; 
ők gyakorta hánynak, rosszúl táplálkoznak , gyakorta 
rángásokban szenvednek. A' daganat meggyuladhat, föl-
fakadhat , midőn is a' beteg hirtelen meghal. — Olly-
kor több agysérvek is lehetnek egyszerre jelen. 

Az együttszült agysérv kivizsgálásánál a' külső bór alatt a ' 
bőnyesisak és a' rostos agyhártya találtatnak , mellyek egymással 
jó részt öszve vannak nőve. A' tömlőben, melly azok által képlő-
d i k , kisebb vagy nagyobb agyszilak rejtezik a ' pókhálókértüí és 
edényes liártyátul lévén környelve: az egész föliilet savós gőzzel 
van megáztatva, ollykor savós nedvesség nagy mennyiségben fog-
laltatik benne. Öszvenövések ezen sérvben eddigelé nem tapasz-
tal tat tak. A' helyéből kitért agynak tulajdonsága hasonló ugyan 
a' kaponyában lévőéhez , de alapját lxorny veszi körül. A' viz ál-
tal kitágított agygyomornak egy. része a' sérvben foglaltathatik. 
Nem ritkán hasadt orjjal vagy hátgerincczel jár az agysérv. 
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1148. S-

A' történetbül szármozott agy sérvnél az agy válta-
kozó tolódásánál fogva lassanként azon nyitáson lép k i , 
hol a'.kaponyának előjárt sérelme után rajta olly nyi-
lás marad, melly egyedül sejtrostos állomány által zára-
tik he. Mivel a' sebhelynek azon nyujthatékonysága so-
ha sincsen mint az egyiittszűlt sérveknél a' takaróknak, 
azért a' történetbül szármozott agysérv soha azon nagy-
ságot mint ez, nem éri el. A' daganatban az erek szün-
telen vergődnek, kilehelés alatt valamivel nagyobbodik, 
belehelés alatt pedig valamennyire süpped. A' daganat 
visszatétethetvén, a' csontnyilásnak szélei ekkor érez-
tethetnek. 

A' történetbül szármozott agysérv a' keménykér úgy 
nevezett taplós növedékétül szármozására nézve, továb-
bad az által különbözik, hogy ez többnyire csak éle-
medett korban szármozik, és fájdalmak, zsibbadozás 
'stb. szokták megelőzni. — Az együttszült, agysérv az xíj-
don szülött gyermekek vérdaganatcltul (Blutgeschwulst) 
az által különbözik, hogy ezeknek fészkűk rendszerint 
a' kaponya falcsontjaiban vagyon, és a ' fö ldúl t agyi mún-
kálkodásoknak semmi tüneményei nincsenek; az együtt-
szült agysérv ellenben mindenkor a' varrányok helyein 
szármozik. A' nagy valamint a' kis agy is kitolódhatok 

és az agy nagyobb részt ar daganatban foglaltathatok. 
T r e w , 3 ' ) és le D r a n 4") valamint mások is em-

lítenek az igaz olly eseteit is az agysérveknek, mel-
lyek a' jobbsó falcsontot lepték légyen meg; azonban 
azoknak tartani annál kevesb' ' ' ível mindkét 
esetben hibázott a' bonczvizsg 

1) LALLEMENT und BAFFOS bei F aphie chirurgi-
cale. 4. Edit. Vol. II. 318. I. 

2) SANSOM in SABATIER Médecine opératoire. Vol. III. 409. 1. 
3) Commerc. ü t . noric. An. 1738. 412. 1. 
4) Observations de Chirurgie. Paris 1771. Vol. I. Obs. I. 

Lásd. N a e g e 1 e - t is über den angebornen Hirnbruch 
und die Kopfblutgeschwülste Neugeborner in diagnostischer Hin-
sicht J im HUFELAND'S Journal 1822. Mai. 1. s. 

Az együttszűlt és történetbül támadott agysérvnek 
orvoslása abban áll , hogy a' daganat a' kaponyaüregbe 

1149. S. 

1150. 
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visszalétessék, ott helybentartassék, a' mi fanyar sze-
rekbe mártott pólyák, vagy különös érczbiil vagy bőr-
bül készített eszközökkel teendő olly egyenletes nyo-
más által vitetik véghez, melly alatt semmiféle káros 
tünemények ne szármozzanak. Apró együttszült agy sér-
vek ekként gyökeresen meggyógyitathatnak, mire a ' tö r -
ténetbelieknél soha sem számolhatunk. Ha az agysérv 
nagy lévén a' visszatétel lehetetlen, úgy a' daganat ápol-
tassék, és a 'külső benyomások ellen oltalmaztassék. Illy 
esetekben némellyek a' daganat megszúrását ajánlák , 
hogy ekként a' nedvesség kiürülvén a' daganat térimé-
je leapadjon. Ezen mübánás mindenkor igen vesze-
delmes , melly mégis egyszer másszor szerencsésen esz-
közöltetett. 

C. 

I s z a m o k. 

1151. 5. 
Iszctmnak ( Prolapsus, procidentia ) némelly zsige-

reknek üregeikből való részintes vagy tökéletes kifittye-
nései neveztetnek, úgy hogy a' kiesett rész közvetlen jő 
a' léggel; honnét az iszamnak különbsége a' sérvtől vi-
lágosan kitetszik. 

1152. S. 

Az iszamoknak közös okai ezek: a' természetes kö-
telékeknek és nyílásoknak szakadása, vagy elpetyhiidé-
se , és magának az életműnek beteges elváltozásai. 

1153. S-

Mivel az agynak, a' tüdőknek, és az altestbeli élet-
műveknek kieséseirül már az ezen részeket illető sebek-
nél szólottunk; azért ide csak a' méhhüvelynek, a' méh-
nek , és a' végbélnek iszama tartozik. 
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I 

M é l i i s z a m . 

CHOPART , Diss. de uteri prolapsu. Paris 1 7 2 2 . 

STÜRM, Diss. de procidentia uteri. Erf. 1744. 
SABATIER , sur les déplacements de la matrice et du vagin. I nMém. 

de 1' acad. de Chirurg. Yol- III. 
K L I N G E , Commentatio de uteri procidentia usinjue pessariorum in 

hoc morbo. Gott. 1790. 
FOEHR , Diss. de procidentia uteri. Stuttg. 1 7 9 3 . 
BACHMANN, Diss. de prolapsu uteri. Duisb. 1794. 
MEISNER , die Dislocationen der Gebärmutter und der Mutter-

scheide von Seiten ihrer Entstehung, ihres Einflusses und ihrer 
Behandlung dargestellt. Leipzig 1821. Thl. I. 

Ezeken kivül : E. von SIEBOLD, JOERG , ' s tb. asszonyi betegségek-
rül szóló munkáit. 

l l ó l . s -

Méhiszamnah (Prolapsus uteri, hysteroptosis) a' méh-
nek azon helytevedése neveztetik, melly alatt az mélyeb-
ben süllyed a' méhhűvelybe. A' kisebb vagy nagyobb 
süllyedéshöz képest tökéletes és tökéletlen méhiszam k ü -
lönböztetik meg, mellyel egyszersmind a' méhnek ki-
fordulása is jelen lehet. 

1155. S-

A' méhnek tökéletlen iszamánál (Prolapsus uteri 
incompletus) a' méh többé kevesbé a' hüvelybe ereszke-
dik , és körteképű daganatot muta t , melly vizsgálás köz-
ben , melly csak állva tétessék, ujjal körös körül tapin-
tathatik, és mellynek legalsóbb részén haránt hasadék , 
a' méhszáj vétetik észre; — avagy pedig a' méh nyakánál 
fogva egész a' külső nemi részek közé bocsátkozott l e , 
midőn egyszersmind a' méhhűvely is kifordul és aláfelé 
huzatik. — A' tökéletlen méhiszam által okozott tüne-
mények ezek: tompa de állandó fájdalmak a' kereszt-
tájban , az ág} ék és lágyékokban, a' hüvelyben nyomás-
nak érzelme, többszöri erőltetés a' székre , ollykor a' 
vizelletre is, még pedig heves de sükeretlen. <— Mind 
ezen tünemények növekszenek, ha a' beteg több ideig 
á l l , erőlködik, kisebbednek pedig, vagy egészen meg-
szűnnek, ha a' beteg több ideig hanyatt fekszik. Ha a' 
méhnyak a' külső nemi részek közé ereszkedik, úgy a' 
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teslnek mozgásai gátoltatnak, és minden erősebb erőlkö-
dés lehetetlen leszen. Azon izgatás, mellynek ezen kö-
rülmények közt a' méh és a' medenczének egvebb élet-
művei ki vannak téve, a' hasüreg belrészeire'terjedhet, 
a' bélhuzamnak működései nem ritkán rendetlenségbe 
jőnek. — Havadzás alkalmával mind ezen bajok növeked-
nek , a' havi tisztulás elrendetlenedik, áradássá válik, bő 
fehér folyam áztatja a' nemi részeket. 

1156. 

A' tökéletes méhiszamnál (prolapsus uteri com-
pletus) a' méh egészen ki fittyen a' külső ne-
mi részek közül , a' hüvely ekként a' méhet követi, 's 
megkettőződik, a' méhvel öszvekotött életművek hely-
zetükből egészen kimennek; az altestnek zsigerei a' töm-
lőbe süppednek, melly a' hüvelynek kifordulása által 
készül; innét a' hasnak alsó táján mindenkor bizonyos 
üresség tapasztaltatik. —Honnét minden a'tökéletlen méh-
iszamnál jelentett tünemények itten magasabb fokra 
hágnak, főkép a' vizellés jár nagyba j j a l , sőtt sokszor 
egészen fölakad; gyakorta imelygések, hányás, altestbe-
li görcsök támadnak, ollykor ájulások és lázrohamok, 
főkép ha a' tökéletes méhiszam hirtelen támadt. Azon 
daganat, melly a' kifittyent méh által szármozik, hos-
szúkás , csaknem hengerképű, alsó végén keskenyebb 
szilakkal végződik, mellyen bizonyos haránt nyilás (a' 
méhszáj) látszik, mellyből havadzás közben vér szivá-
rog , és mellybe a' kutasz két hüvelyknél mélyebben nem 
tolathatik. A' daganatnak alapja (feneke) a' szeméremaj-
kak belső hártyájával függ Öszve , mi által az újnak be-
tolása a' daganat mellett meggátoltatik. Eleintén a' da-
ganat vörös szinű és érzékeny; a' lég hozzá járultával, 
dörgölődzés, és húgyázalgás által 'stb. meggyulad, fó-
lületén bő takony választás áll be, lassanként elérzékeny-
telenedik, és vastag más részekéihőz hasonló bőrrel h ú -
zódik be. A' gyuladásnak foka igen megnővekedhetik, 
genyedés sőtt fenével is végződhetik. 

Ollykor a'kifittyent méhen, nyaltának különös meg-
hosszabbodása tapasztaltatik, melly mint hegyesen neki 
gömbölyödött, monyhoz hasonló daganat a1 külső nemi 
részeken lépvén k i , rajta a' méhszáj látszik, mellybe 
a' kutasz ha t , sőtt több hűvelyknyire is behathat. 

HAUSMANN , Diss. de uteri procidentia. Yiteb. 1 7 2 8 . 

SAVIARD , Obsei v , Chirurg. Paris 1781. 5 8 . 1. 
SABATIER, az i d . h . 5 6 2 . I . 
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HOME , in ROOSE'S Beitr. zur öffentl. Arzneikunst. St. 2 . 1 8 0 2 . 2 1 4 . 1. 

FRORIEPS chirurgische Kupfertafeln. Taf. L X I . 

1157. 
A' méhiszamnak okai előkészítők, és alkalmiak. Az 

előbbeniek a' méh természetes kötelékeinek bő, sok ide-
ig tartó takony áradások, többszöri gyermekág}7ak által 
okozott ellankadásában állónak , főkép ha a' szülések 
sebesen megtörténtek, bajosak voltak, mű-segedelem-
mel kellett rajtok segíteni. Az alkalmi okokhoz számi-
tatnak, olly nagy erőlködések, mellyek közben a' has-
izmok erősen öszvehuzódnak , nagy terheknek emelése, 
erőszakos nyomás székürités alkalmával, sokáig folyta-
tott állás, 'stb. mellyek annál könnyebben előhozzák 
az iszamot, ha nem sokára hatnak szülés után a' be-
tegre. — Az iszam ennél fogva leginkább a' szegény ném-
berek közt támad , kik már többször szűltenek. Olly 
személyeknél, kik még nem szültek, az iszam csak 
igen ritkán lapasztaltatik, és ekkor mindég nagy erősza-
koknak kellett a' betegre hatni , avagy az előrejárt 
takonyáradások után a' részeknek igen elgindárodniok. 
.— Terhesség alatt a' méh nem könnyen iszamodhatik 
k i , sőtt a' jelen iszam is fölfelé húzódván, a' méh en-
nek emelkedése által enyészik. Vannak ugyan esetek 
följegyezve , mellyekben a ' m é h terhesség, és szülés 
alatt ldiszamodott, ezekben azonban nagy erőszakoknak 
kelle behatni ok , és a' medencze átmérőinek nevezetes 
nagyságuaknak kellett lenni. A' méhnek minden bete-
ges elváltozása, melly által súlya öregbedik, p. o. pö-
fetegek, 'stb. avagy olly daganatok , mellyek reá 
nyomást tesznek, kedvező mozzanatok lehetnek a' méh-
iszam szármozására. 

HARVEUS , exercitationes de partu 1. 
FABRICIUS , Progr. de foetus vivi extíactione utero prolapso. Helmst. 

1748. In HALLER's Disput, chirurg. sei. Vol. III. 434. 1. 
SAVIARD , az i d . h . 6 6 . 1. — DUCREUX , u n d PORTÁL b e i SABA-

TIER , az i d . h . 3 6 8 . 1. 
Journal de Medecine. Tom. XL1ÍI. 366. Tom. XLV. 232. 1. 
MÜLLNER , Wahrnehmung einer sammt dem Kinde ausgefallenen 

Gebärmutter. Nürnberg 1771. 

1158. S. 
A' méhiszamnak jóslata a baj fokával és okával 

megyen kőzegyenesen; melly mégis a" reménylhető gyö-
keres orvoslás tekintetéből mindenkor kétséges. A' 

C H E L I U S . S E B É S Z S É G . I I . K, 1 8 
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méhiszamnak tüneményei igen veszedelmesek lehetnek. 
főkép ha hirtelen támad. 

1159. S. 
Az orvoslás a kiiszamodott méhnek helyretételében, 

és az újra támadható iszamnak meggátolásában áll. 

1160. S. 

A' tökéletlen iszamnál a' visszaigazitás soha sem 
jár nagy bajjal; a' méh többnyire magátul helyre vo-
nu l , ha a' beteg hanyatt fekszik; a" mi ha talán meg 
nem történnék, úgy a' méh , miután a' vizellőhólyag és 
a' végbél kiürítettek volna, a' reá alkalmazott ujak se-
gedelmével a' medencze tengelye szerint vissza dugatik. 
-—A' tökéletes iszamnál a' helyretétel már nehezebb, 
főkép a' kövér személyeknél, és lehetetlenné leszen ak-
k o r , ha a' méh tetemesen megdagad, és gyulád. — Ezen 
esetben a'helyretételi iparok előtt mindenkor hanyatt fek-
vés emelkedett farral , meleg fördők, érmetszések, lá-
gyító borogatások, és hűtő szerek alkalmozata bocsátas-
sonak előre, a' visszatétel pedig igen kémélve tétessék, 
ne talán a' tünemények ismét fölébredjenek. Terhes ál-
lapotban iszamovdán ki a' méh, ez minél előbb tétes-
sék vissza, melly az anyát és magzatot veszedelmeztető 
erőlködések nélkül meg nem eshetvén, attól lehet tar-
t am, hogy a' méhnek mind inkább öregbedő tériméje 
által, a' vérkeringés olly igen fölakad benne, hogy fene 
szármozik utána; melly esetben más nem maradna há-
t ra , mint a' magzatburkoknak fölpukkasztása, a' mag-
zatviznek kibocsátása által a' méh tériméjét kisebbíteni ; 
avagy pedig a' méh a' külső nemző részek közt a' szü-
lésnek szakaszáig hagyatik, melly több esetekben (mit 
a' szülés közben támadott iszamról is állíthatni) egye-
dül a' természetnek erejével, más esetekben műsegede-
lcm által, sőtt magának a' méhszájnak bemetszése által 
eszközölteték. ^) Szülés után a' méhnek tériméje meg-
kisebbszik, és a' visszatétel is könnyebbedik. 

Ephemerid. natúr, curios. Dec. II. an. 3. 375. 1. 

JALOÜSETJ im Journal de Médecine. Tom. LXII1. 

1161. g. 

Ha már egyszer az iszam helyretétetett , akkor a' 
bajnak kisebb fokában , és ha az még nem igen régi, 
többnyire elegendő a' beteget hanyatt feküdni hagyni, 
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ssékletétel alkalmával minden erőlködést megtiltani, va-
lamint a' fölállást is, ezek mellett közönséges és hely-
beli erősitő szereket rendelvén , u. m. száll ékony bedör-
göléseket az altestre, öszvehúzö befecskendéseket a' hü-
velybe, erősitő fördőket, főkép cserfördőket (Lohbä-
der ) 'stb. — A' bajnak ezen kisebb fokában Öszvehuzó 
szerekbe mártogatott szivacsok dugdostathatnak a' hü-
velybe. — A' tökéletes iszamnál a' méh' illendő hely-
retétele után, erőműves szerszám, az úgy nevezett méh-
koszorú (Pessarium) által tartatik helyben. 

1162. g. 

A' méhkoszorúk, idomukra és állományokra nézve 
különböznek: monyorúak, kerekek, kúpképűek, hen-
geresek, szárasok, (kocsányosak) 'stb. fábul, parábul, 
vagy érméczes gyantábul allonak, kívül viasszal, vagy 
fénymázzal (Firniss) lévén behúzva. 

Lásd: 
HUNOLD , Diss. de Pessariis. Marb. 1799. 

BERNSTEIN, Systematische Darstellung des chirurgischen Verban-
des. 352. 1. 

MEISSNER , a z i d . h . 

1163. 

Legczélirányosabbak a' parafátul készitett monyorú 
méhkoszorúk, mellyek viasszal lévén behúzva, közepü-
kön nem igen nagy nyílással birnak. Ezek helyzetük-
ben megmaradnak, a' mennyiben a' monyorú idomnak 
két vége a' hüvelynek oldal falaihoz esvén, egyszer-
smind a' medencze-csontoknak fekszeüek. Alkalmaztatá-
suk következőleg történik : a' végbél és vizellohólyag 
előre kiüritetnek, a' beteg^haüyatt fektetik, még pedig 
emelkedett farral, és szétterpesztett az al'hashoz húzott 
czombokkal; a' bal kéznek két ujával a' szeméremajkak 
távoztatnak egymástul, a' jobb kézben lapjával tartott 
méhkoszorú pedig olly magosan tolatik a' méhhűvely-
be , hogy a' méhszáj midőn a' méhkoszorú vizirányos 
helyzetbe forditatik, és két végei két oldalrul a' me-
denczecsontokhoz igazitatnak, egyenesen ennek nyílásába 
essék. A' betegnek a' méhkoszorú alkalmozata után ne-
hágy órákig hanyatt fekve kell maradnia, és aztán még 
egyszer megvizsgálta tik a' méhkoszorú, váljon megma-
radt e' illendő helyzetében. Ha a' méh ismét kifittyen, 
nagyobb méhkoszorút szükség alkalmazni, és kisebbet 

18 ^ 

t 
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ha a' bennlévő nagy nyomást 'stb. okoz. A' méhkoszo-
rú mellett az (1161. g-ban ) említett erősítő szerek is 
használtassonak. Teherbe esvén az asszony, a' méhko-
szorú a' 3-ik vagy 1-dik hónap után félremozditassék. 
A' beteg erre nyugalmasan viselje magát, minden eről-
ködéstül óvakodjék, a'szülés alatt pedig a' szülfájdalmak-
nak minden kidolgozásátul őrizkedjék, 

H a l l (Gazette médicale de Paris 21. Jan. IS32) úgy mond-
j a , hogy a' méhiszamnál a' méhnyaktul kezdve egész a' hüvely 
bemenetekig , ebből egy darabot kivágott legyen , és a' sebet több 
férczekkel egyesitvén , a' hüvely ekként olly igen megszűkült, hogy 
a' méh aztán helyén maradott. 

1164. 

Ollykor némelly elrégiilt iszam vissza nem tétet-
hetik, a' nélkül hogy mellszorulások , altestbeli fá j -
dalmak, dugulás és más tünemények ne okoztatnának 

Ezen esetben a' méh különös kötelékekkel ápol-
tassék , a' vizellőhólyag és végbél illendő kiiiritésérül sem 
feledkezvén meg. Ha az egészen kiiszamodott méh be-
tegesen p, o. kőkem által olly igen el volna változva , 
hogy talán kiirtása is szükséges lenne , az vagy lekö-
tés, vagy metszés által történhetnék meg; ezen utolsót, 
állítja L a n g e n b e c k , hogy szerencsésen eszközlötte 
légyen. 

1) RICHTER'S chirurg. Bibi. Bd. III. 141. 1. 

2) Neue Bibi. für die Chirurg. u. Ophthal. Bd. I. 55t . 1. 

II. 

Méhiszam , Méhkifordulással. 

SABATÍÉR, az i d , h . 

C. F. F R I E S , Abhandlung von der Umkehrung oder eigentlichen 
Inversion der Gebärmutter. Münster 1804. 

E. B. HERZOG , Diss. de inversione uteri. Wirceb. 1817. 

W . NEWNHAM , au Essay on the symptoms , causes, and treate-
ment of inversio uteri , with a' history of a' successful ex-
stirpation of that organ during the chronic stage of the dise-
ase. London 1818. 



MÉH ISZAM. 277 

1165. S< 

Méhk (fordulással járó mefiiszam (prolapsus Uteri 
cum inversíone) neve alatt a' méhfenekének a' méhiireg-
be való leereszkedését, és ugyancsak a' méh fenekének 
és testének a' méhszájba a' méhhűvelybe és magok a' kü l -
ső nemi részek elejbe történt lebocsátkozását értjük. 
Azért is tőkéletlen és tökéletes méhkifordulás különböz-
tetik meg. Az első esetben a' méhnek feneke többé 
lcevesbé kilép a' méhszájon, és olly félkörképű dagana-
tot képel, melly a' méhszáj által környeltetik; a' má-
sodik esetben az egész méh kilépett a'ménszájon fenekétől 
kezdve egész nyakáig, és a' külső nemi részek előtt fek-
szik, körteképű daganatot mutatván. 

1166. S. 

A' méhnek kifordulása vagy hirtelen, vagy csak las-
san történik. Az előbbik eset csak olly szülésnél lehet-
séges, melly hirtelen állva megyen véghez, ha a' szülő 
a' gyermek megszülésének pillanatában igen nagyon eről-
ködik; ha a' méh a' köldökzsinórnál fogva húzódik, a' 
rövid, vagy magzat körül tekeredett köldökzsinór által, 
annál inkább ha a' medencze is igen tág egyszersmind. 
— A' méhkifordulást lassanként előhozhatják a' méh fe-
nekén bujálkodó pofetegek, a' méh fenekének csekély 
behorpadása , melly szülés után támodván később lassan-
ként mind inkább növekedik. Ezen esetekben egész a' 
tökéletességig nem haladhat a' baj. 

1167. S> 

A' méhnek sebesen támadott kifordulása többnyire 
heves fájdalmakkal, a' kifittyent^rész vérzésével, gyu-
ladásával és daganatával jár4 ha tökéletes, hányás-
sal, ájulásokkal, rángásokkal, süllyedett erőkkel, cse-
kély csak alig érezhető érveréssel, és fene meg halál ve-
szedelmeivel köttetik öszve. A' méhnek halkkal történt 
kifordulása akadályozza a' vizellet és szék kiürítését, a' 
havi tisztulásnak rendetlenségeit, vérfolyásokat, a' méh-
nek és ehöz közel eső részeknek gyuladását, altestbeli 
lájdalmakat, aranyeres bajokat, fehér folyást, a' méh-
nek keményedését, fölcserepedzését , fölevődését , fe-
kélyeit, rendetlen táplálkozást, vizenyes pöfedékeket , 
aszlázt 'stb. okoz. 
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1168. 5 . 

A' kifordulás megkülönbződik a' méhiszamtul kör-
teképű, alól szélesebb daganata által, mellyen semmifé-
le nyilás sincs jelen (1155. g.). A' méhnek pöfetegétül 
való megkülönzés mindenkor igen terhes , és a' követ-
kező körülményeken alapulhat: a' tökéletes kifordulás-
nál a' daganatnak alakja hasonlít ugyan a' pöfetegéhöz, 
hanem fölső végén bizonyos redővel vétetik körül , és 
sem ujjal sem kutasszal a' daganat és ezen redő közt 
fölebb hatni nem lehet , nem úgy mint a' pöfetegnél; 
a' tökéletesen kifordult méh fölső része egyszersmind 
minthogy belől üres, lágyabb és engedékenyebb tapin-
tatú. Ezen külöuzés azonban főkép a' tökéletlea és 
lássan támadt kifórdulásnál bajos. Mikor a' kifordult 
méh még a' hüvelyben fekszik, akkor az fölül szélesebb 
mint alól; a' pöfeteg épen ellenkező idomú; a' kitoló-
dó méhnek daganata bizonyosabb érzékenységgel bir , 
mint a' pöfeteg; ez mozgékonyabbnak, fölületénél fogva 
simábbnak mondatik lenni , mint a' kifittyenő méh. A' 
méhnek behorpadását magában, úgy mondják némellyek, 
hogy valamikép a' hashártyán által lehetne érezni. A' 
kórhatárzat leginkább a' bajnak szülés után támadta ál-
tal bizonyodik be. Azonban egyes esetekben mind ezen 
körülmények czélunkhoz bizonyosan nem vezetnek, mert 
a' pöfetegek idomja, valamint mozgékonysága és érzé-
kenysége különböző, mind a' kétféle daganatnak lehet 
sima vagy egyenletlen felülete; a' pöfeteg szinte nem so-
kára szülés után szármozhatik; a' has alsó tájának meg-
vizsgálása vastag személyeknél haszontalan. — Különös 
figyelmet látszik azonban azon körülmény érdemelni , 
hogy a' pöfeteg, ha egyszer a' méhszájon kiíittyent, ki-
fejlődésében föltünőleg sebesen halad. 

1169. 
A' méh kifordulásánál az első javallás abban ál l , 

hogy a' méh ismét minél korábban helyretétessék, mert 
másként a' csak hamarjában beköszöntő gyuladás és da-
ganat miatt a' visszatétel bajos,' sőtt lehetetlen leszen. 
— Ha a' kifordulás tökéletlen és még heveny , elegen-
dő leszen a' jobb vagy bal kéznek kúpidomúlag ösz-
vetett ujaival a' méhnek kiíittyent fenekét enyhe nyo-
mással a' méhszájon által föltolni. — Midőn pedig a' 
kifordulás tökéletes, egynehány órákig ^ vagy napokig 
tartott már , akkor fogja meg a' sebész a' méhnek fene-
két egész kezével, és a' közben hogy ezt enyhén ösz-
venyomná, tolja föl azt a' medencze tengelyének iránya 
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szerint. — Terhes esetekben czélt lehet talán érni, ha 
két uj a' kiiszamodott méhfenek oldalán a' méh' szájba 
vezettetvén, ez kitágitatik, és eleintén a' méhszájához kö-
zel két oldalrul, és aztán maga a' méhfenek tolatik vis-
sza. i— A' véghez vitt helyretétel után a' kéz addig ma-
radjon a' méhben, a' míg csak ez az azon közben hideg 
vizzel eszközlött dörgölései és locsolásai által az altest-
nek tökéletesen öszve nem húzódik, és a' szülep, ha 
még hátra vol t , kitaszitatik. -— Ha talán a' visszatétel 
a' jelen gyuladás és daganat miatt lehetetlen volna, avagy 
némelly veszedelemmel fenyegető tünemények, p. o. 
rángások öregbülhetése miatt azt eszközölni tanácsos nem 
lenne, úgy miután a' méh enyhéden a' hüvelybe vis-
szatolatott volna , először a' köriilményekhöz szabott 
lobüző gyógymód által a' vizellőhólyagnak és végbél-
nek ugyan ezenkori kiürítésével a' daganat lohasztásán 
kell! lennünk, és csak ez megtörténvén, a' visszatétel-
höz fognunk. 

1170. 5. 

Ha a' méhkifordulásnál a' méhnek visszatétele le ' 
hetetlen, úgy a' vizellőhólyag és végbélnek illendő ki~ 
iiröngetése által minden erőlködéstől őrizkedvén 'stb. a 
veszedelmes tünemények elő.ztessenek m e g v a g y hári-
tassonak el ; méhkoszorúnak betétele állal pedig a' méh-
nek talán alább történendő süllyedése gátoltassék meg. 
i— Ha azonban a' méh kifordulás veszedelemmel fenye-
gető tüneményekkel j á r , a' méh visszatétele semmiféle-
kép sem lehetséges, a' méh rákos vagy más gonoszfele 
elfajulási állapotban szenved; úgy a' szerencsésen disz-
lett méhkiirtásnak esetei a' méhnejc kiirtására ösz-
tönözhetnek bennünket, melly miután a' méh lekötle 
tett volna, késsel, avagy egyedül lekötéssel eszközölte-
t ik , mi végre legügyesebben tü^segedelmével két lekö-
tést alkalmazván, a' lekötés" két oldalról öszveszorita-
t ik , hogy ekként a' lekötött rész lemállása annál koráb-
ban megtörténjék; ezen műbánás eszközlése előtt azon-
ban felednünk nem kell , hogy a' kiiszamodott méh hor-
padékában lesüllyedt belek íoglaltathatnak. 

BERENCARII C A R P I , C o m m e n t . a d MUNDINI A n a t o m . 2 2 5 . 1 . 
C. M. DIETRICH, Rede von einen Vorfalle und glücklich un-

ternommenen Absetzung der Mutter. Niirnb. 1745K 4. 
FAIVRE , im Journal de Médecine. Tom. IV. 
WRISBERG, Commentatio de uteri mox post partum rtatnralem 

íesectione non lethali. Gotting. 1787. 
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RICHTER'S chirurg. Bibliothek. Bd. VIII. 671. 1. 
N E W N H A M , a z id h . 

G. WINDSOR , Some observations on inversions of the uterus with 
a' case of successful exstirpations of tbat organ. In medico. 
chirurg. Transact. Vol. X. 358. 1. 

v. SIEBOLD'S Journal für Geburtshülfe u. s. w. Bd. V. St. 2. 
406. lap. 

III. 

A' méhhűvely iszama. 

SCHACHER , Diss. de prolapsu vaginae uteri. Lips. 1 7 2 5 . 

J. G . STROCHLIN , Diss. de relaxatione vaginae , prolapsu et inver-
sione uteri. Argent. 1749. 

SABATIER, az i d . h . 
J. C. L O D E R , Progr. I . — I I I . de vaginae uteri procidentia. Jen. 

1 7 8 1 . 

M E I S N E R , az i d . h . 2 1 2 . l a p . 

1171. I 
Ha a' méhhűvelyt képlő hártyás csatorna egészsen, 

vagy csak rész szerint fittyen ki a' szeméremajkak közül, 
úgy ezen kórállápot méhhűvely-iszamnak (Prolapsus va-
ginae) neveztetik: melly haj vagy csak a' belső, vagy 
pedig minden hártyáit éri a' hüvelynek, csak az első 
esetben lehetséges az, hogy a' méh is egyszersmind le 
ne süllyedjen. Ezen iszam vagy tökéletes vagy töké-
letlen ; az első esetben a' méhhűvely egész terjedetében 
kifittyen, a' második esetben csak annak egyik vagy má-
sik része süpped l e , főkép a' mellső oldalon. 

1172. S. 
A' tökéletes méhhűvelyiszam eleintén lágy, szeder-

jes vörös, kévéssé ránczos, vagy sima gyűrő vei bélyeg-
ződik, melly lassanként meghosszabbodván hengerképü-
vé válik, és alsó végén nyilást mutat , mellyben ujat 
dugva, a' méhszáj éreztetik. Az iszam állás közben nö-
vekedik , vizirányos fekvésben kisebbszik. Ha ezen iszam 
több ideig tar t , úgy a' hüvely hártyájának tulajdonsá-
ga megváltozik, kiszárad, a' köztakarókhoz hasonló le-
szen, meggyuladhat, kifekélyesedhetik, 'stb. — Ezeken 
kivül a' méhhűvelynek iszamával hasonló bajok járnak 
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mint, a' méhével, csak hogy kisebb fokban; a' betegek, 
főkép, ha az iszam sebesen szármozott, bizonyos nyo-
mást éreznek hüvelyükben, a" vizellet - és széküritésre 
szüntelen késztetnek, a' fehérfolyás szinte öm ledez, a' 
havi tisztulás elrendetlenedik, és minden erőlködés alatt 
lehet félni a' méhiszamtúl. -— A 'tökéletlen hűvelyiszam 
olly vak tömlőt képel, mellynek alsó végén nyilás nin-
csen, és a 'mel ly mellett az uj a' hüvely csatornájába 
bedugathatik. 

Azon fajta iszamról , melly hüvelysérv által szármozik, már 
az 1134-dik 5~ban ertekezénk. A' méhhüvely' iszamának megkü-
lönzése a' méhiszamtól az emlitett tüneményeken alapul ; a ' méh-
liüvelybeli növedékeknek megkülönböztetése pedig vizsgálás által 
ér világosságot. 

1173. 

Hüvelyiszamra előkészítik az asszonyt: a' méhhü-
velynek, és az azt környelő sejtszövetnek ellankadása, 
elpetyhüdése, főkép a' senyves egymikben, hosszú, bő 
fehér folyás, többszöri gyermekágy után, főkép, ha a' 
gát beszakadt, szapora közösülés, némabün után, 'stb. 
— Alkalmi okok lehetnek: nagy terhek emelése, erő-
szakos hányás, kiáltozás, 'stb. közbeni erőlködés, a' 
sztilfájdalmak kidolgozására alkalmazott vájuldozások, fő-
kép czéliránytalan helyzetben, székiiritési erőlködések, 
'stb. — A' hüvelyt környelő részekből működő nyomás 
is ide számitatik, p. o. a' vizellőhólyagban lévő kő ál-
tal a' vizellet fölakadásánál, a' hasvizkórban, 'stb. — 
Ezen iszam átalában majd hirtelen majd csak lassan-
ként támad. 

A' hüvelynek kis és csak imént szármozott iszam a 
könnyen visszatétetbetik, ba a' beteg emelkedett farral 
hanyatt fektetik, az iszam pedig beolajozott mutató u j -
jal föltolatván, a' hüvelynek bőre körös körül odanyo-
matik. -— Ha a' visszalétel gyuladás és daganat által gá-
toltatik, ha az iszam már több időtűl fogva tart , ugy 
langyos fördők, lágyító borogatások, több ideig folyta-
tott hanyatt fekvés, és a' vizellet meg szék szabad fo-
lyamatára fordított szorgalom fognak kívántatni. 
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1175. f . 
Hogy a' hüvelyiszam újra kifittyenése meggátoltas-

sák, a' méh koszorúknak öszvehuzó szerekkel töl töt t , 
és vörös borba mártott zsacskók, avagy kúpidomra ki-
metszett szivacsok, a' hüvelybe dugdosandók elejbe té-
tetnek. A' betegnek egyszersmind hanyatt fekve több 
ideig kell nyugton maradni, az (1161."g-ban) emlitett 
szerek pedig az elpetyhüdt részek megerősítésére itt is 
szükségesek. 

IV. 

A' végbél iszama. 

SCHACHER , Diss. de morbis a' situ intestinorum praeternaturalí. 
Lips. 1721. 

L U T H E R , Di s s . d e p r o c i d e n t i a a n i . E r f . 1 7 3 2 . 

HEISTER , Diss. recti prolapsus Anatome. Helmst. 1734. 
MONTEGGIA , fasciculi pathologici. Tur. 1793. 91. 1. 
JORDAN, Diss. de prolapsu ex anno. Gott. 1793. 
J . HOWSHIP , Practical observations on the syinptoms, discrimina-

tions and treatement of some of the most eommon diseases of 
the lower intestines and anus, particularly including those af-
fections produced by str icturs, ulceration and tumour , within 
the cavity of the rectum , and piles fístulae and excrescenses , 
förmed at the internál opening. London 1820 8. Ch. IV. 

F. SALAMON, Pratical observations on Prolapsus of the Rectum. 
London 1831. 8. 

1176. g. 
A' végbélneh iszama (Prolapsus ani) háromféle alak-

ban jelenik meg: t. i. vagy minden hártyáival vagy csak bel-
ső hártyájával esik ki a' végbél, avagy betúremlett ma-
gosabb béldarab füttyén ki (béltürem, volvulus, intus-
susceptio). 

1177. S. 
Azon tünemények, mellyeket a' végbéliszam szül, 

a' bajnak fokára és tartására nézve különböznek, közön-
ségesen azonban nem igen nagyok, mivel a'" végbél a' 
luülég' hatásai iránt nem igen fogékony; ollykor azonban 
neki hevülhetnek, ha az iszam tetemes, meggyulad , 
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avagy a' zárizomnak erős öszvehuzódása által kiszorul, 
melly esetben meg is fenésedhetik. 

1178. S-

Olai ezen iszamnak vagy olly ártalmak, mellyek 
a' zárizmot, és a' végbél természetes kötelékeit gyöngí-
t ik , mint a' gyéren jövő, kemény székürűlés, a' lágyító 
csőrékkel való divatlankodás, vagy a' végbelet lenyomó 
erőlködések, mint a' hosszadalmas gyöngítő hasmenések, 
orsónyák, aranyeres bajok, a' végbél hártyáinak élet-
műves elfajzásai, vizello hólyagbani kövek, továbbad or-
ditozás, erős terheknek emelése, 'stb. — A' végbéliszam 
átalában a' gyermekeknél jő leggyakrabban elő, főkép 
fogzás alkalmával a' hosszadalmas hasmenések által, nem 
különben az öreg elgyöngült egymikben. 

1179. S. 
A' végbélnek iszama minden esetben terhes baj. 

A' gyermekeknél az többnyire csak hamar meggyógyul, 
ha a' végbél izgatását nemző okok elhárít attak, és a' vég-
bél zárizmának előhaladó kifejlődése által nagyobb erőre 
kap a' végbél. Meglet.teknél ezen baj mindenkor gono-
szabb , és minden csekély okra visszatér. Az elavult 
seggíszamoknál a' végbél szerkezetében nevezetes válto-
zások történnek idővel. 

1180. S. 
Az orvoslás az iszamnak visszatételét, és helyben-

tartását, valamint az ezen bajt szülő okok elhárítását 
ösmeri czélul. 

Visszatételre rendszerint, ha a^íszam kicsiny, és 
még csak imént szármozott, elégséges az iszamra tenyér-
rel tett nyomás;, ha pedig-aá^iszam nagy, és már több 
órák előtt támadt, úgy a' beteg, miután vizelletét kiü-
rítette volna , kévéssé emelkedett farral hasmánt fekte-
tik , czombjait szétterpesztvén, avagy térdeire és könyö-
keire támaszkodik ő ; midőn is a' sebész olajjal bekent, 
a' végbél' nyílásához közel alkalmazott ujaival váltogatva 
a' kiiszamodott bélnek azon részét iparkodik betologat-
ni , melly ezen nyíláshoz legközelebb fekszik; midőn is 
a' betegnek gyöngéden lélegezve minden más a' lehe-
lés! életmüveket gyakorló működésektül, erőlködéstül, 
jajgatástul tartózkodnia kell. — Midőn ezen módon 
az iszam a' végbél üregébe visszatétetett m á r , aztán 
ujakkal egyengetetnek a' kiesett részek bent ter-



m ISZAM. 

mészetes helyeikbe. Ha a' visszatétel görcsös erőlködés 
által talán igen elnehezítetik, úgy lágyitó, görcscsillapi-
tó borogatások, belsőkép és csőrékben mákony ajánlta-
tik. — Midőn az iszam a' zárizom öszvehurkolódzása ál-
tal kiszorul, igen meggyulad, és dagad: akkor az elő-
bocsátott érvágás és hideg borogatások után (némellyek 
szikály metszéseket is ajánlanak) iparkodjunk a' helyre-
tételen; melly ha ekkor sem díszlik, és a' tünemények 
veszedelemmel fenyegetnek, úgy azon helyen, hol az 
Öszvehurkolódzás legerősebb, bevezetett vájkutasz és göm-
bös kusztora segedelmével a' seggzárizom metszessék be, 
a' mi az úgy nevezett seggtűkör alkalmozatának bátran 
elejbe tétetik. Ha a' bél, tetemes daganata miatt még 
ekkor sem tétethetnék helyre, úgy az csak lassanként 
rakassák vissza, a' mint a' daganat az illendő szerek al-
kalmozatára lassanként enyészik. 

1181. S. 
Hogy az újra kiiszamodás meggátoltassák, azon le-

gyünk, hogy mind azon okok eltávoztassanak, mellyek 
az iszamot előhozták; a' végbélnek, a' vizellőhólyag-
nak , vagy más közel eső részeknek izgatása enyhites-
sék, az arany eres csomók kiirtassanak, 'stb. az elpety-
hüdt végbél természetes ereje hideg fördők, hideg vagy 
öszvehuzó szerekbül, vörös borbul készült csórék által 
pótoltassák ki. -— Ha azonban a' végbél minden nyomon 
kiiszamodik, úgy az olly T-pólya segedelmével tartas-
sák vissza , mellynek czombszijára (Beinriemén ) szivacs 
lévén erősítve, ez egyenesen a' végbél nyílásába teszen 
nyomást; avagy ezen czélt J u v i l l e ' ' ) , G o o c h 2 ') 
kötelékei segedelmével érhetjük el , mellyek a' végbél-
nek csak külső nyílását zárják e l , a' nélkül hogy an-
nak elpetyhüdt falait illendő helyzetben tartanák ; melly 
czélt hogy elérhessük, tépdugasz betolása, vagy hogy 
a' székürités ne gátoltassék, elefánl-csontbul, vagy ru-
galmas gyantából készített ürös henger ajánltattak. Asz-
szonyoknál a' végbél a' méhhűvelybe tolt méhkoszorú 
által is visszatartathatik, csak hogy az eszköz se igen 
nagyon, se igen kévéssé ne nyomja a' végbelet. 

1) Abhantll. über die Bruchbänder u. s. w. 102. 1. Tab. XII . 

2) HOFER, Lehrsätze des chirurgischen Verbandes. Th . 11.384. 
1. Tab. XVI. Fig. 110. 

K l e i n mint még az elrégült végbéliszamoknál is igen al-
kalmaztatható szert (Heidelberger klinische Annalen Bd. II. H. 1. 
110. 1.) ugyanannyi mennyiségű arab mézga és vonógyantábul ké-
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szitett por behintését ajánlá , mire az iszam visszatétetve, ez a ' 
behintés mind annyiszor történik, valahányszor a' végbél újra ki-
iszamodik. 

Rendszerint mind ezen mübánás nemei sükeretle-
nek azon végbéliszr.moknál, mellyek már több időtiil 
fogva tartónak, 's a' betegre nézve másként is sok ba-
jokkal járnak. — Ezen esetekben a' D u p u y t r e n - t ő l 

fölhozott műbánás legbiztosabban segit. — A' beteg 
hasára fektetik, a' fej és föltest lefelé hajtatván, a' me-
dencze egy vagy több párnával igen folpóczoltatik, a' 
czombok és farpofák egymástul eltávoztatnak, t. i. hogy 
a' seggnyilás látszatossá legyen. Erre egy hegyénél va-
lamennyire meglapított csipeszt fogván, ezzel lassanként 
jobbra és balra sőt elöl és hátul is "2—3—4—5 vagy 6. 
a' seggnyilást kórnyelő vagy lesimult vagy többé ke-
vesbé földudorodó sugárképü redők megfogatnak, és min-
den redő fölemeltetvén, lapja mentében görbitett olló-
val lemetszetik, a' vágást a' seggnyilásig, vagy még 
magosabban is bocsátván be. Az igen nagy elpetyhü-
désnél a' metszések egész fél hüvelyknyi magosságra ter-
jedhetnek; — rendszerint azonban elégséges a' metszé-
seket egynehány vonalnyi magosságra csúsztatni. — A' 
csekély petyhüdésnél mind a' két oldalon két k é t , a' 
nagy óbbnál több metszések tétetnek > — Yérzés és más 
tünemények nem állónak be , hanem rendszerint már a' 
műtétei alatt erősen öszvehuzódik a' zárizom. A' seb-
bel csak egyszerűen bánunk, és a' végbement sebhegedés 
után a' seggnyilás eléggé megerősödvén, az iszam meg 
nem jelenik többé. 

Journal von G r a e f e und v. 1. V. Heft. 3. 524. 
lap. 

v. AMMON, Erfahrungen und Bemerkungen über D u p u y t r e n ' s 
Operationsmethode , den Mastdarmvorfall zu beseitigen ; in HE-
CKER'S Annalen. März 1829. 261. 1. 

DUPUYTREN , LEFJONS orales de Clinique chirufgicale. Vol. I . 1 5 7 . 1. 

A" végbélnek elavult iszamánál, a' légnek hatása, 
dörgölődzésnek 'stb, következésében lassanként végre a' 
kiíittyent béldarab nevezetes megnagyobbodása és ke-
ményedése szármozik; ha ezen esetben a' visszatétel a' 
betegnek állandó hanyatt fekte, tartós nyomás, hideg 

1182 . S. 

fc) Journal í^énéral de Médec 

1183. S. 
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borogatások alkalmozata után nem díszlik, ugv a' vég-
bélnek kiiszamodott része fenekénél fogva metszessék el. 
Ezen műtétei mellet mindenkor a' nagy vérzéstül lehet 
tar tani , melly ellen a' (880. jj-ban) fölhozott módon 
alkalmazott tépdugasz nem biztos szer, mivel az nagyobb 
erőlködés alatt könnyen kitaszitatik, vagy félrefordul-
ha t ; és mint mi tapasztalok, illyenkor halálos vérzés 
állhat be ; jelesebb hatású ezen tekintetből a' megtett le-
metszés után a' vérző helynek izzó vassal teendő meg-
tapintása, mi által a' vérzés bizonyosan megáll, és a' 
végbélnek feszülése öregbedik. -— Az elfajzott végbéli-
szamnak lemetszésekor származandó vérzés veszedelmének 
kikerülésére S a l a m o n olly czélirányos műbánást 
ajánlott , mellynek czélirányossága tapasztalás által is 
bebizonyodott; a' beteg t. i. illendőleg helyeztetvén, és 
a' farpofák egymástul segéd által eltávoztatván fölülről 
alolra egy vagy több nagy egyenes tűk szúratnak a' da-
ganat alapján keresztül; mivel ezen tűk az izomhártyán 
áthatnak, azért azok a' daganat levétele után a' végbél 
visszaléptét meggátolják. Erre a' műtevő horog vagy fo-
gó segedelmével a' daganat egy részét megfogja, "s azt 
enyhéden az ellenkező oldal felé húzván, egy vágással 
olló segedelmével a' takony - és izomhártya közt egy 
vonalnyi mélységre lemetszi, melly utolsónak meg kell 
kéméltetni, mert másként a' székiiritésben könnyen ba-
jok maradhatnak vissza. Hasonlólag metszetnek le az 
iszamnak minden egyebb szilakai is. A' lemetszés után a' 
vérzés a' közönséges szerekkel állitatik meg, a' hideg 
viz többint elégséges, sőtt sokszor maga magátul is meg-
áll. Ha edényeket szükség lekötni, az könnyen megesik, 
mivel a' sebfölület a' tűk által kifelé tartatik. A' tűk 
egy óráig maradnak bent. A' sebfölület olajjal kene-
tik be. 

Az id. h. 3 6 . I. — F R O R I E P ' S chirurg. Kupfert. Taf. C C X C I I I . 

1181. 
"Valamelly öszvetü.remedett (invaginirt) fölsőbb bél-

nek , a' remese, a' vakbél, sőtt a' csipbél alsó végének 
iszama rend szerint néhány hüvelyknyi hosszasága és tu-
lajdona által különbözik meg. >— Az egyetlen segedelem 
a' kiiszamodott résznek végbélbe teendő betolásaban, és 
az újra kifittyenésnek megakadályozásában áll. Az is ta-
pasztaltatott, hogy öszvelüremedett nevezetes hosszasága 
béldarabok lemállottak és kitaszitattak. 
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D. 

A' méhhajlás. 

Medical observations and inquiries. Vol. IV. Lond. 1771. 
SAXTORPH, in Collectau. Soc. med. Havniens. Vol. II. 1775. 
DESGRANGES , ira Journal de médecine. Tom. LIX. 
A. WALL , Diss. de uteri gravidi reflexíone. Hal. 1782. 
BAUMGARTEN, Diss. de utero retroverso. Argent. 1785. 
MELITSCH , Abhandlung von der sogenannten Umbeugung der Ge-

bärmutter. Prag. 1790. 
LOHMEIER , von der Zurückbeugung der Gebarmutter ; in THEDENS 

neuen Bemerkungen und Erfahrungen. Bd. III. Berlin. 1795. 
MURRAY], Diss. in uteri retroversionem animadversiones. Ups. 1797. 
S. MERRIMANN, Diss. on retroversion of the womb, including 

some observations on extra uterine gestation. Lond. 1810. 
NAEGELE , Erfahrungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der 

Krankheiten des weiblichen Geschlechtes. Mannh. 1812. 341. 1. 
J. F . SCHWEÍGHAEUSER , Aufsätze über einige physiologische und 

praktische Gegenstände der Geburtshülfe. Nürnb. 1817. 251. 1. 
W . J. SCHMITT, Bemerkungen und Erfahrungen über die zurück-

beugung der Gebärmutter bei Nichtschwangeren, nebst einigen 
Beobachtungen über die Vorwärtsbeugung. Wien 1820. 

H. EICHHORN , von der Zurückbeugung der nicht schwangeren Ge-
bärmutter. Mit 1 Kupfertaf. 1822. 8. 

1185. S. 

A' méh különféle iránybeli változásoknak van alá-
vetve , a' mennyiben tengelye a' medencze tengelyétül 
hátra, előre, egyik vagy másik oldal felé térhet. Csak 
a' két első esetet vesszük itt komolyabb figyelmünkre. 

1186. 

Ha a' méhnek hossztengelye akként tér el a' me-
dencze tengelyétül, hogy ezen nagyobb vagy kisebb he-
gyű szegletben vágván által , a' méhfenek a' kereszt-
csont, a' méhszáj pedig a' fancsontok felé igazúl, úgy 
ennek helytévedése a' méh hátrahajlásánah (Retrover-
sio uteri) neveztetik; ha ellenben a méhfenek a' fan-
csontok , a' méhszáj pedig a' keresztcsont felé fo rdú l , 
akkor ezen baj méh elöre-hajlásának (Antroversio) mon-
datik. Az első helyváltozás gyaporábban fordúl elő 
mint a' második, és mind a' kettő nagyobb vagy kisebb 
fokra fejlődhetik ki. 
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1187. 5. 

A' méhnek hátrahajlása terhesség alatt , főkép a' 
harmadik vagy negyedik hónapban szaporábban monda-
tik előkerülni, mint a' nem terheseknél, azonban ezek 
közt is gyakran tapasztal tátik, és nevezetesen S c h w e i g -
h á i u s e r meg S c h m i t t ezeknél gyakrabban vevékészre 
mint a' terheseknél 

RICHTER'S chirurgische Bibliothek. Bd. V. 132. lap. Bd. IX. 
310. lop. 

STARK's Archiv für die Geburtshülfe. Bd. IV. 637. I. 
OSIANDER, in der Salzb. medic. chirurg. Zeitung. 1808. Bd. IV. 

170. 1. 
BRÜNNINGHAUSEN, in von SIEBOLD'S Journal fiir Geburtshülfe, 

Frauenzimmer- und Kiuder-Krankheiten. Bd. III. 59. 1. 
SCHWEIGHAUSER u n d SCHMITT , az i d . h . 

1188. 
Úgy látszik, hogy a' méhnek hátra történő hajlása 

mind a' terheseknél mind a' nem terheseknél! nem 
egyszerre fejlik k i , hanem lassan kedvező körülmények 
közt lépcsőnként a' méhhajlásbul gyakorta tökéletes hát-
ra fordulás fejlik ki. Előkészitő okokúl átalában vétet-
hetnek a' medenczének csekély hajlása és tágtériisége, 
a' belek mélyenfekte, vagy tán a' Douglás redőjejé, és 
az eredeti alkotástul való tulajdon eltérése a' széles 
és görgeteg szalagoknak ellankadása. — Alkalmi okok 
lehetnek: terhesség, a' vizellőhólyagnak csordultig telte, 
ritka vagy nagy erőlködéssel járó székletétel, sok ideig 
folytatott hanyattfekvés , a' méh hátsó falának öregbedett 
nehezsége, daganata, vagy másféle elfajulása, 'stb. 

S c h r e g e r in Horns Archiv. 1817. März. u. April. 311. 1. 

A' méhnek egészen ép állapotjában hátra fordulás nem tá-
modhat , és ha lehetséges volna is olly sebesen olly nyomos tü-
neményeket nem okozhatna. — A' méhnek idült gyulasztó állapot-
ja, melly valóban leggyakrabban nyújt a' hátra fordulásra alkal-
m a t , a' hátban és ágyékokban fájdalmat és nyomást, terhes já-
r á s t , nehez vizellést, f(Dysuria) és bajos székürülést okoz.—Vizs-
gálás közben a' méhnek mélyebb helyzetére , a' hiivelyszilak 
daganatára és érzékenységére akadunk; többnyire takony áradozik 
a' nemzó részekbül. Ezen két utolsó tünemény által különbözik 
ezen állapot a ' terhességiül. 
Lásd. ROBERTSON , Cases and observations on simple chronic in-

ílammation of the uterus, in which state this organ may beco-
me retroverted; in Edinb. med, Surg. Journal. 1822. Octob. 
520. lap. 
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1189. S-
Azon tünemények , melíyeket a' méhnek hátra ha j -

lása okoz, az akadályozott vagy egészen föltartott vi-
zellet- és széküritésen, és azon változásokon alapúinak, 
mellyek magában a' helyéből kiment méhben történ-
nek. — Ezen tünemények terhesség közben rendszerint 
hirtelen t ámadnak ,— a' szék és vizelletkiürités magas 
fokban meggátoltatik, ollykor egészen fölakad, heves, 
mód nélkül fájdalmas erőlködés, mintegy vájuldozó ér-
zelem szármozik, a' beteg ön altestében nehezséget, te-
liséget érez, a' has fölpuffad, fájdalmas leszen, a' be-
teg ímelyeg, hány is , és lázakodik, nyugtalankodik, 
végre a' magzatnak kora elszülése, sőtt a' vizellőhólyag-
nak elrepedése által okozott altestbeli zsigereknek gyu-
ladása miatt halál áll elő 

LINNE u n d H U N T E R , in m e d i c a l o b s e r v a t i o n s a n i n q u i r e s . 
Vol. IV. 

SAXTORPH , a z i d . h . 

WILMER , Cases und remarks in Surgery. London 1779. in RÍCH-
TER'S chirurg. Bibl. Bd. V . 5 3 3 . 1. 

HENSCHEL , i n LODER's J o u r n a l . B d . I I I . 5 3 6 . I . 
NAUMBURG , in STARK'S Archiv. Bd. V L 3 8 1 . 1. 
VAN DOEVEREN , specimen observationum academicarum ad mon-

strorum históriám , anatomen, pathologicam et artem obstetriciam 
spectantium. Groning. 1765. 

1190. S. 

Ujjal tett vizsgálás közben a' méhszáj a' fancson-
tokon túl vagy fölött találtatik, mellyet is ollykor nagy 
bajjal, máskor semmtfélékép einem érhetni, a' hüvelynek 
hátsó falán pedig a' keresztcsont felé lebocsátkozott méh-
feneket mintegy húsgömbölyt leheti érezni, melly a' 
végbélben tett vizsgálás álatt is éreztetik. 

1191 S. 

A' méhnek hátra fordulásánál mutatkozó tünemé-
nyek a' nem terheseknél többnyire nem szármoznak olly 
hirtelen, és a' méh hátrahajlásának fokához, és a' méh-
állapotjához képest különbözők. — Csak a' csekély há-
tra hajlásnál, és a' méhnek csüggedt érzékenységénél nem 
mutatkoznak kórtünemények; midőn pedig az érzékeny-
ség emelkedett, akkor a' medenczének mélyében tompa 
fájdalmak, vizsgálat közben pedig erőlködés, fájdalmas-
ság támodnak, ollykor vizellés és székelés közben k ü -
lönféle bajok mutatkoznak, lassanként pedig a' méhnek 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 19 
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más és másféle elfajulásai állónak be. — A' hátrahajlás-
nak nagyobb fokában az egész méhnek folpöffedését fő-
kép hátsó részében, tapintás alatt öregbedett érzékeny-
séget lehet tapasztalni, mikhez öregbedett súly, terhe-
sebb mozgékonyság, a' végbél táján bizonyos nyomasz-
tó érzelem, a' vizellet és székürülés alatt különféle ba-
jok szegődnek.-— Az egészen hátrafordúlt méhnél erőltető 
fájdalmak, a' méhnek daganata, nehezsége, mozdulat-
lansága , gyakorta gyuladása és nevezetes fájdalmassága 
mutatkoznak vizsgálás közben; a' havi tisztúlás zavarba 
jő , a' vizellet és székürülés fölakad. Ha a' hátrahajlás 
szülés után áll be , úgy az makacs és veszedelmes vér-
folyásnak lehet oka. "'). Hogy f.;en tünemények a' méh 
szerkezetének egykori elváltozásai által különbözőlegmó-
dositassonak, az magátul ér tet ik , és hogy vizsgálás 
közben a' helytévedésnek különböző fokához képest a' 
méh szájának és fenekének különböző helyezetére kel l-
jen akadnunk, azt is könnyen elgondolhatjuk. Ha a' 
méh sete helyzetében öszvehegedés által erősitetelt meg, 
úgy a' hátrahajlás a' medenczében fekvő részek gyula-
dása által halálos is lehet. 2 ') 

1 . ) BRÜNNINGHAUSEN , a z i d . h . 

2 . ) SCHVEIGHAEUSER az i d . h . 2 5 5 . 1. 

Lásd. SCHMITT, az id. h. 16. 's követ. 1. 

1192. S. 
Mi a' jóslatot illeti, azon gonosz tünemények 

már meg említettek, mellyek a'méhhátrahajlással szok-
tak járni. A' nem terheseknél különösen kell figyelnünk, 
váljon ezen bajt a' méhnek életműves elfajulásai nem 
előzték-e meg, és okozták azt, avagy megfordítva okoz-
tattak a' méh hátrahajlás által ? Az első esetben a' méh-
nek természetes helyzetébe való hozatala tökéletes szer; 
a' másodikban nem. 

1193. S. 
A' méh hátrahajlásának orvoslása a' vizellőhólyag 

és végbél kiürítését, és a' méhnek szabályos helyzetébe 
való visszaigazítását kívánja. 

1194. 
A' vizelletnek kiürítése hudcsap alkalmozata'val esz-

közöltetik, inellynek bevezetése könnyebbítetik, ha a' 
sebész más kezének egy pár ujával a' fancsont-ízület 
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felé igazult, és folhuzódott hüvelyszilakot (portio va-
ginalis) lefelé; avagy ha eunek magas állása ezt alig 
engedi, egyedül hátulra nyomja. Ezen mübánás még 
azon esetre sem leend siikeretlen, ha a' hudcső nyilása 
olly igen be van húzódva, hogy az épen nem láttatha-
tok , vagy a' hudcsapolásnak (Catheterisiren) más aka-
dályai mutatkoznak '"). Hol a' vizelletnek lecsapolása 
egészen lehetetlen vo l t , ott némellyek a' fanegyesület 
fölött a' vizellőhólyag-szúrást 2 ') tették meg. 

A' végbél kiürítését csőrékkel iparkodunk eszközle-
ni, melly eket alkalmazni, gyakorta nagy bajjal jár , a' 
csőrék árpa és perjeggyökér főzetbül készítetnek, sókat 
tévén hozzájok. — A' tapasztalás tanítja, hogy számos 
esetekben ezen csak előkészítő gyógymód által a' hátul-
ra hajolt méh magátul visszatért természetes helyzetébe 
5 '). Innét sokan a' helyretételt szükségtelennek, és a' 
vizellőhólyag meg végbél telides teliségét ezen baj saját 
okának tárták. Gyulasztó tünemények lévén egyszer-
smind jelen, egykorilag azok elszéllesztését is czélba kell 
vennünk. 

1 ) NAEGELE u n d SCHMITT , a z i d . h . 

2) CHESTON , im Medical Communications. Vol. II. 
3) VERMANDOIS , im Journal de Médecine. T . LXXXVIII . 

CUESTON , a z i d . h . 

CROFT , im London Medical Journal. Vol. XI . 
T . DENMAN'S Anleitung zur praktischen Geburtshülfe. Aus d. Engl. 

übersetzt von RÖMER. Zürich und Leipz. 1791. Bd. I. 138.1. 

1195. g. 
A" hátra fordult méh helyretételére ajánlott m ű -

bánások különbözők. Némellyek azt ajánlják, hogy a' 
négy kézláb guggoló beteg végbelébé két ujjal behatván 
nyomássék föl és előre a' méh a^ köldök irányába 1 ' ) ; 
melly műfogás talán egy pár a' méhhüvelybe hozott 
ujak által is ápoltathatok, ezekkel a' méh' száját jlefele 
húzni iparkodván; mások a' méhhüvelybe dugott ujak-
kal akarják a' helyretételt eszközölni, terhes esetekben 
abba az egész kezet is betolván. — Azon sokféle bajok, 
mellyek egyes esetekben előjöttek, némelly emelcsős esz-
közök használatára 3 ' ) , a' méhszúrás , fanízületmet-
szés 5 ' ) , és a' hasvágás 6 ') ajánlására nyújtottak al-
kalmat. 

1) H u n t e r , S a x t o r p h , R i c h t e r és mások. 
2) L o h m e y e r é^ N a e g e l e id. m. — B e i l a n g e r 

(Mcmoiie sur la retroversion de 1' u terus j im Révue médicale. 
19 ^ 
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1824. Febr. 229. 1.) azt ajánlják, hogy ha a' méhnyaknak magos 
és előre húzódott helyezete miatt a' méhhfivelybe dugott ujak-
kal reá nem lehetne munkálkodni, a ' vizellőhólyagba egy kévés-
sé meglapított hudcsap tolassék , 's ezzel nyomassék be a' méh-
nyak , a' közben, hogy a' végbélbe tolt ujjal a' méh feneke föl-
felé kénytetik. Ezen műfogás egy olly esetben diszlett, mclly-
ben különféle visszatételi módok hasztalanul alkalmoztattak. Lásd 
L a l e m a n d-nál is ugyanott' Május 1824. 191, 1. 

3) Salab. med. chirurg. Zeitung 1791. Bd. 1. Nro I. és 
B e i l . O s i a n d e r az id. m. G. M . R i c h t e r , Synopsis pra-
xeos medico-obstetriciae. Mosq. 1810. 69. 1. — S c h m i t t id. m. 
51. lap. 

4) H u n t e r icl. m. — A' méhbüvely hátsó falán által tett 
méhszúrás J o u r e l t ö l Rouen-ban szerencsésen eszközöltetett. 
Be I l a n g e r id. m. 235, I. 

5) R i c h t e r in chirurg. Bibi. Bd. VII. 729. 1. — B a y n -
h a m (im Edinburgh medical and cbirurgical Jnrnal Vol. XXXIII . 
256. 1.) ezen műtéteit a' daganat legkiállóbb részén gürbítettt sztár-
csap segedelmével a ' végbélben szerencsés sükerrel eszközlötte. 

6) C a 1 1 i s e n. systema chirurg. hod. Vol. II. 670. lap. 
F i e d l e r a' R u s t Magazinumában Bd. II. 243. 1. 

1196. S. 

Ezen különböző mübánásoknak czélirányosságát egy-
más közt öszvehasonlitván, a' tapasztalásnak szava sze-
rint a' méhhüvelyen által eszközlött visszatételnek kell 
minden más müfogások előtt az elsőséget adnunk, mi -
vel az ezen úton szerencsésen eszközlött helyreigazitás-
rul sokkal több szerencsés esetek vannak följegyezve, 
mint arról, melly a' végbelen által vitetik végbe, ho-
lott az ezen úton egész kézzel és nagy erőhatalommal 
is süker nélkül tétetett A' mi a' helyretétel kivi-
telére ajánlott más hősibb mübánásokat illeti, az egy 
hólyagszuráson kívül a' többi alig lenne megengedhető, 
mivel azon esetekben, mellyekben a' vizellőhólyagnak 
és a' végbélnek elő bocsátott kiürítése után a' tünemé-
nyek nem kisebbszenek, és a' visszatétel előadott mű-
fogásai nem elegendők, a' méhnek szabálytalan helyze-
tében olly erős odahegedése lehet, hogy a' helyretétel 
semmifélép sem lehetséges, minL ezt H u n t e r egy ezen 
bajban szenvedett holt tesLben találta. 

1 ) VERMANDOIS, az i d . h . 

2) Einige medicinische und chirurgische Beobachtungen und 
Heilmethoden. Aus d. Engl. gesammelt und mit vielen Zusätzen 
herausgegeben von K. G. KÜHN. Leipzig 1784. Bd. I. 
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1197. S. 

A' méh hátrahajlására nézve nem terheseknél azon 
szabályok szolgálnak, mellyek a' vizellet és szék föla-
kadása által okozott tünemények elhárítására ajánltat-
tak. — A ' m i a' helyretételt illeti, ez S c h w c i g h a u -
s er- től szükségtelennek állitatik , és S c h m i t t is 
^zen véleményhöz szegődik, mivel, úgy mondják ők , 
a' vizellőhólyagnak hudcsappal tett kiürítése, és a' vég-
bélnek oldozó, nyitó csőrékkel eszközlött kitakarítása, 
nem különben a" közepsóknak állandóbb alkalmozata 
által , a' beteg állandólag oldalmánt emelt medenczével, 
és alacsonyabb, görnyedett derékkal fekvén, czélun-
lcat mindenkor érhetjük, és a' méh lassanként termé-
szetes helyzetébe azon arányban tér vissza, a' mint an-
nak daganata, mind inkább kisebbszik. Ápolgatni lehet 
e' gyógybánást az által, ha naponként két a' hüvelybe du-
gott ujjal a' méhnek feneke nyomólag 's egyszersmind 
kémélőleg fölfelé emelgettetik.: A' tünemények gyulasz-
tó bélyeget mutatván, csak enyhe szerek, len - vagy 
mandola-olajbul készített fe jetek, a' csak imént ütött 
himbojmagolaj, langyos fördők, a' nemi részek elejbe 
tartott szivacsból kifejlődtetett vízgőz, az altestre alkal-
mazott lágyitó borogatások, sőtt helybeli és köz vérbo-
csátások jelentetnek. — Csak ha egyszer a' legnyomasz-
tóbb tünemények lecsillapítattak vagy szét széllesztettek 
már , lehet a' helyretételről gondolkozni. Egyedül, hol 
a' méhhátrahajlás minden forró lobtünemények nélkül 
jár , lehet a' visszatételhöz fogni, csak hogy müfogá-
sainkkal, vissza ne éljünk. A' helyretétel müfogásaira 
nézve mind azt ismételhetjük, miket fölebb mondánk. 

1198. S-
Ha egyszer a' méh természetes helyzetébe visszatért 

már, az helyéből újra kimefinf nem igen hajlandó, mit 
megelőzni az állandó oldalfekvés elegendő leend. A' mint 
a' méh a' haladó terhesség folyamatában mind inkább 
nagyobbodik, akként természetesen mind inkább lehe-
tetlenné leszen a' hátrahajlás. Ha pedig különös ha j -
landósága lenne a' méhnek hátrahajolni, úgy egy kerek , 
vagy inkább monyorú, eléggé, nagy nyílással ellátott méh-
koszoni távoztatná el a" bajt. — Ezt állithatni a' nem 
terheseknél diszlett helyretétel után is. — Óvakodjék a' 
beteg főkép a' hanyattfekvéstül. 

HUNTER , in medical observations and inquiries. Vol. IV. 
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1199. S. 
A'.mélmek előre hajlása ritkább a' hátrahajlásnál; 

ez a' beteget szüntelen vizelletre kényteti; a' beteg vi-
zellőhólyagában fájdalmat érez, valamint az altest tapin-
tására a' fantáj fölöt t , a' fogamzás az illy betegnél nem 
díszlik, a' beteg midőn fölkel, azt érzi, mintha vala-
melly kemény test esnék hólyagára, mire azonnal vizel-
letre hajtódik, az idegen testtől azonban azonnal meg-
szabadul a' hólyag, mihelyt a beteg hanyatt fekszik. 
Innét ezen állapotot a' kőbajjal kicserélni lehetséges. 
1'). Ollykor aranyeres bajok, az altestben nagy fájdal-
mak szármoznak, a' havi tisztulás vagy fölakad, vagy 
neki árad. Ujakkal a' hüvelyen által tett vizsgálás alatt 
a méhnek feneke a' szemérem - csontok felé előre, a' 
méhszáj pedig a' keresztcsont felé vonulva hátul talál-
tatik, melly utolsó ollykor olly magosra emelkedik, hogy 
ujjal alig érhetni. S i e b o l d 2-) a' hüvely - szilakot a' 
végbéllel öszvenőve találta. 

1) Journal de Médecine. Tom. XI. 269. 

2) Handbuch zur Erkenntniss und Heilung der Frauenzira-
merkrankheiten. 2te Ausg. Frankfurt. 1811. Thl. I. 737. 1 

1200. S. 
Az előrehajlás támodására okúi szolgálhatnak; az erő-

sen meghajlott medencze, a' méhnek laz öszveköttetése 
a' vizellőhólyaggal, a' D o u g l a s redőjének magosabb 
helyzete, a' gyermekágybul való kora fölkelés, tartós 
széltrekedés, a' méh fenekének életmüves elfajulásai. 

1201. S. 

A' méhnek természetes helyzetébe való visszatétele 
könnyű, t . i. két a' hüvelybe dugott ujjal iparkodik a' 
sebész, a' méhszájat levezetni, a' közben pedig más ke-
zével azon van, hogy a' szemérem - csontok fölött a' méh 
fenekét hátra és fölfelé nyomja. A' betegnek több ideig 
kell hanyatt fekve maradni, a' derék közel a' szemérem-
csontok -fölött pólyával körülszorítatatik, a' mi ha a' 
méh helybentartására nem elég, úgy az gyűrőképü méh-
koszorúval. ápoltatik. — A' hűvelyszilak öszve lévén he-
gedve, késsel választatik meg, az újra történhető előre 
hajlás pedig több ideig bedugdosott szivacs által gátol-
tatik. 

Az említett munkákon kivül lásd még. 
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F. L. Me i s s n e r , die Schieflagen , und die Zurückbeu-
gung der Gebärmutter , nebst einer Zugabe über die neuerlich be-
kannt gewordene Umbeugung derselben. Leipzig u. Sorau 1822. 8. 

Gőrbedéseknek (Curvaturae) testünk' egyes részei-
nek természetes irányukból való tévedéseit hívjuk; mel-
lyek vagy a' csontoknak folytonosságuk valóságos el-
hajlásán, vagy pedig ugyan azoknak kölcsönös érülközé-
sekben, ízületeikben történt elhajlásán alapúinak. 

A' görbedések vagy az elsö képlődésnek hibái, te-
hát együttszültek, vagy pedig később szármoznak, melly 
esetben mindenkor csak lassanként, és többnyire fájda-
lom nélkül fejlődnek ki. A' csontok a' görbedéseknél 
nem választatnak meg, nem úgy piint a' csonttörések-
nél , és ízületeikből sem lépnek k i , mint a' fiezamodá-
soknál. Csak a' görbedéseknek nagy fokaiban, ha az ízü-
letek is elforganak , támodnak lassanként az elfordúlt 
csontok ízfölületein különbféle képlődési hibák; valamint 
a' bajnak hosszú tartása alatt a' csontok idomaikban k ü -
lönbözőleg elváltoznak, fölszivás által kisebbedhetnek, 
avagy kéreg által öszveforrhatnak. 

Testünknek, és eg k állása, és iránya 
az izmok egyenletes ell ásátul és a' cson-
tok merő állapotjátul függ: a' görbedésnek okai tehát 
az izmok földúlt , elbomlott ellenmükötjésében (antago-
nismus) és a' csontok állományának elváltozásában ta-
láltatnak , mi által ezek merőségöknek illendő fokát 
elvesztik. 

Az izmok ellenmunkálkodása akkor bomlik fö l , 
midőn vagy azoknak egy része a' munkásságban átalá-
ban fölül múlja a' má^ részt; avagy midőn egy része az 

E. 

A' görbedések. 

1202. S. 

1203. S. 

1205. S. 
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izmoknak annyira elgyöngült , hogy a' más rész ter-
mészetes munkásságának épen nem működvén ellene, 
vele súlyegyenhe semmikép nincsen; előhozathatik ezen 
állapot szélhűdés, sebzés , az izmok gyöngesége, egyes 
részek megszokott erőltetése , főkép némelly állások 
alat t , ha az egész a' fáradságig hajtatik, főkép a' még 
kifejlődésben lévő gyermekeknél; az izmoknak betegsé-
gei, p. o. cszúz , köszvény, fekélyek, csontosodások 'stb. 
által. — A' hajtó izmoknak tehetsége már természetes 
állapotban is meghaladja a' feszítők erejét, főkép a' mag-
zatban, innét a' legtöbb mind együttszült, mind később 
támadt gorbedések a' hajtó izmok irányában erednek 
leginkább. 

4206. g. 
A' csontoknak természetes öszveállása csontsenyv 

(Rhachitis), görvélyek, buja és más senyves betegségek, 
gyuladás, genyedés 'stb. által szenvedhet. A' föllágyult 
csontok illyenkor az izmok tehetsége által bitorltatnak, 
és a' reájok hatók irányában hajlónak m e g , avagy maga 
a' testnek súlya is elegendő azokat meggörbíteni.' Ezen 
utolsó o k b ú l ' V gorbedések többnyire a' derékon és alsó 
végtagokon jőnek elő. 

A' legtöbb esetekben az említett okbeli mozzana-
tok együtt vannak je len , és fordított arányban ál lónak; 
— a' gorbedések azonban az izmok szabálytalan mun-
kássága által leggyakrabban ókoztatnak. 

1207. S. 
Mi a' jóslatot illeti a' gorbedéseknél, e' tekintet-

ben minden oda vág, melly fokban legyen jelen és men-
nyi időtül fogva tart már a' görbedés; váljon egyszer-
smind az alapokúl szolgáló okbeli mozzanatok elháritat-
hatnak e. Minél fiatalabb a' beteg, minél csekélyebb 
a' görbedés, annál kedvezőbb a' jóslat is. Az öregebb 
egymilcben, és már régóta tartó gorbedéseknél az o r -
voslás mindenkor1 hosszadalmas, és ezen esetben csak a ' 
baj nehezbedését távoztathatjuk el. — Hol a 'gorbedések-
nél az ízületekben a' csontoknak életműves elfajulásai, 
pusztulásai, ízmeredés (ankylosis) 'stb, kaptak lé t re , ott 
a' baj gyógyíthatatlan. 

1208. S. 
A' görbedéseknek orvoslása okaihoz képest külön-

böző , és átalában a' görbült részt természetes állásának 
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(irányának) visszaszerzésében , és a" csontok természe-
tes szerkezetének rendre hozásában áll. 

Hol a' csontoknak merősége vagyon megváltozva, 
a' második javallatnak mindenkor azon szerek által kell 
tellyesitetni, mellyeket a' gyógytan (therapia) mint azon 
különös kórállapotokhoz odaillesztetteket ösmer el, mel-

1 lváltozott öszveállási szerkezetének 

A' görbült rész természetes irányának (állásának) 
visszaadását olly különös készületek, erőmüvek, gépe-
lyek által iparkodunk eszközölni, mellyek a' gorbitő 
izmok erejéhöz, vagy a' test terhéhöz képest ellenkező 
irányban munkálkodnak. Hatása ezen műszereknek ápol-
tathatik, vagy azon esetekben, hol az izmok rend e l -
len munkálkodnak, a' rész az említett műszerek annál 
foganatosabb hatására elő készítetik az által, ha az el-
gyöngült izmok izgattatnak, és erősitetnek; p. o. szál-
lékony bedörgölések 'stb. által; az öszvehúzódott izmok 
pedig lágyitó szerekkel lankasztatnak. — Minden erőmű-
ves szereknél, mellyek e'czélra alkalmoztatnak, a' legelső 
és legszükségesebb kívánat az , hogy azok tollero által 
munkálkodjanak, és hogy az elgörbült tag természetes 
irányának visszaadását csak lassanként eszközöljék. A' 
nagy erőszak nem segít semmit, a' bajt csak nehezebbé 
teheti. — Ezen bajoknak orvoslásánál a' sebész részérül 
a' lankadhatatlan türelem az első 's főkivánat. — Ezen 
orvoslásnak a' görbedések különböző okbeli viszonyai-
hoz képest kell ápoltatni, mint erről a' görbedések 
egyes fajainál leend szó. 

MAUCIIART , Diss. sistens caput obstipum. Tübing. 1737. 
F . X . RETTIG , Diss. sistens caput obstipum. Budae 1783. 8. 
G. GRUVE, Diss. de capite obstipo. Traj . ad. Rh, 1786. 4. 
C. F. CLOSSIUS , über die Krankheiten der Knochen. Tübing'1798. 

254. ' s köv. 1. 
RICHTER, Anfangsgründe. Bd. IY. 256. I. 
J . C. G . JOERG , über die Verkrümmungen des menschlichen Kör-

pers und eine rationelle und sichere Heilart derselben. Mit 6. 
Kupfern. Leipzig 1816. 

1209. 5. 
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4210. S. 

A' szegült nyak. vagy konok f e j (caput obstipum, 
görbe n y a k , cervix obstipa, obstipas , iorticolis) a' 
nyaknak olly elfordulásában áll , mellynél a' lej előre, 
oldalvást, és (ollykor egész a' vállig) lefelé; az arcz pe-
dig többé kevesbé az ellenkező oldal felé, egyszersmind 
előre és lefelé lévén fordulva; az állkapocs azon mérték-
ben emelkedik föl , a' mellyben a' fej aláfelé húzódik. 
— A' beteg ezen bajban vagy épen nem, vagy többé 
kevesbé korlátolt mértékben mozgathatja fejét, ollykor 
a' mozgás csak idegen segedelemmel, ollykor ezzel sem 
eszközöltethetik. — Ezen beteg állapotnak oka a' nyak 
izmainak, főkép a' mellkulcscsecsizomnak (m. sterno-
cleidomastoideus) rendetlen munkásságában, a' nyakon 
lévő rút 's nagy hegjegyben, vagy magoknak a' nyak-
csigolyáknak el ferdülés ében találtathatik. — Midőn a' baj 
már egyszer több ' ideig tartott , nem ritkán a' két arcz-
fél elhasonlatlanodik. 

A' nyaknak azon elszegülésériil, melly a' nyakgerinczek íz-
föláleteinek gyuladása e's genyedése következésében szarmczik , már 
fölebb a' (227. 5-ban) emlékeztünk. 

1211. S. 

A' szegült nyaknak leggyakoribb oka a' nyak iz-
mainak rendetlen tehetségében ál l , melly olly ferde 
szokás által hozatik leginkább elő, hogy nyakukat mind 
untalan egy oldal felé csüggesztik, a' gj'ermekeknél i l-
lyen az eset, ha mindenkor csak egy karon hordoztat-
nak ; ha fejőket valamelly fájdalom miatt mindég egy 
oldalra csüggesztik ^) ; eíőhozathatik továbbad ezen baj 
a' fejbicczentőnek görcse, vagy más alkotásbeli elválto-
zása által. Ha oka ezen bajnak az említett izom rendet-
len működésében fekszik, úgy azon oldali izom, melly 
felé a' fej húzatik, zsinegként feszül meg , kemény, 
nem enged; a' fejet a' szegültséghöz képest ellenkező 
irányban iparkodván hozni, az izom még jobban meg-
feszül, a' fejet tovább fordúlni nem engedi. — Ollykor 
az egyik oldali fejbicczentő megbénul, és a' más oldali 
természetes működésű izom teszi azt, hogy a' fej olda-
la felé húzatik. Hogy ezen bajnak oka a' csontokban 
rejtezzék, megösmertetik abból, ha az izmokban AZ em-
lített változások nem tapasztaltatnak, és a' csontlágyu-
lásnak köz jelei vannak jelen, és a' fej is mozgékonyabb 
ezen esetben mint az előbbeniben. 
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Én egy olly szegőit nyakat tapasztalak r melly a ' fül mögé 
tett hólyaghúzó után szármozott, és rövid idő alatt igen mes-
szire haladott. 

1212. 5. 
A' szegült nyaknak jóslata leginkább ezen baj okai-

tól és tartásátul függ. Fiatal egymikben, ha a' baj oka az 
izmokban van, a' jóslat mindenkor jó, ugyan ezt állit-
hatni hasonló körülmények közt a' csontok meghajlásá-
rul is. — Ha ellenben a' bajnak hosszú tartása által a' 
nyakcsigolyák idombeli változást szenvedtek már , avagy 
öszvenövés által egymással öszvekapcsolódtak, a' mire 
a' nyak mozgása közben ujakkal tett szoros vizsgálás ál-
tal ösmerünk, ott a' baj gyógyíthatatlan. 

1213. i 

A' szegült nyaknak orvoslása a' baj okához képest 
különbözik; melly ha az izmok rendetlen működésé-
ben alapszik, úgy az öszvezsugorodott fejbicczentő lá-
gyító szerek bedörgölése által eszközölhetendő elpety-
hesztésén iparkodjunk, a' közben, hogy a' más oldali 
elpetyhüdt izmokat szállékony, erősítő fűszeres lélekből 
arak, rum 'stb. álló bedörgölések, sőt magának a 'berz ' 
ösztönének és galvánosságnak alkalmozata által öszve-
huzódásra nógatni törekszünk. — Ezen bedörgölések után 
a' megrövidült fejbicczentőt fölfelé dörzsöljük, a' fejet 
pedig egyenes állásba hozni iparkodunk; melly mübá-
nások naponként többször, egy negyed vagy fél óráig 
tétessenek mind addig míg csak a' fej természetes állá-
sába . sőt valamivel ennél tovább hajtatni nem képes, e' 
mellet a' beteg maga is mozgassa fejét gyakorta oldal-
vást. — Hogy a' fej egyenes állásában megmaradjon, kü-
lönféle kötözések és gépelyek aj^nlíattak, illyek p. o. 
a' D e l a c r o i x-tul megjaví tot t^ e v a c h e r-e' K ö h-
l e r n e k sipkája, 'stb. Jö-rg-nek 2") készülete legjobban 
látszik a' czélnak megfelelni, melly fejszoritóbul és mel-
lény bűi á l l ; ezen utolsóhoz előlrül feszítő toll (Stell-
feder) lévén toldva, ettől a' nyakon fölvezetett szíj a' fü -
lön túl a' csecsnyujtvány táján a' fejszoritóhoz erősite-
tik. — A' betegen ezen készület éjjel nappal rajta van, 
melly mellett a' fölebb említett műbánások folytatnak. 
Mivel a' fej ezen készület által ha bár egyenesen is, de 
a' mellett egyszersmind egy kévéssé mindenkor előre is 
tartatik, azért az orvoslásnak vége felé az említett szorí-
tó a' beteg oldali hónally alatt el, egy gyürőn által föl-
felé vezettetvén, az említett helyen feszítetik oda.—Ezen 
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készület az orvoslás vége felé napjában csak néhány órá-
kig hordassék, egész addig, míg mind a' két fejbicczen-
tők közt divatlankodó ellen működésnek egyensúlya hely-
re nem áll. — D e l p e c h a') ágybani nyújtó készületet 
és a' fejnek ehöz és az ágy' széléhöz feszítendő zsinórral 
teendő fordítását ajánlja. 

1) GERDY, chirurgische Yerbandlehre. A. d. Franz. Weimar 
1828. Taf. XX. v. FRORIEP 'S chirurg. Kupfert. Taf. CLX1X. 

2) Az id. h. Tab. II. 
3) Orthomorphie. Th. II. 209. 1. 

4214. S. 
A' bajnak alapoka tartós görcs lévén, melly eset-

ben a' baj mindenkor többé kevesbé fájdalmas , és gyak-
rabban változó, arra kell figyelnünk, nincsen e más 
valamelly belső oka a ' b a j n a k ; ha nincsen, görcscsilla-
pító szerek alkalmoztassonak kívül és belől. 

1215. i 
Azon esetekben, hol a' bajnak hosszas tartása által 

a' fejbicczentőnek alkotásában már olly életmüves vál-
tozások támodtak, mellyek a' mondott módon annak 
meghosszabbítását lehetetlenné teszik, ezen izomnak át-
metszése ajánltaték, melly műtétei J ö r g által tökéle-
tesen félre vettetik; azon okok azonban, melíyeket ő vé-
leményének támogatására fölhord , a' tapasztalással nem 
hangzónak öszve, mivel ezen műtétei a' baj 12— sőtt 
16 év után is szerencsés kimenetellel vitetett véghöz. 

RONHUYSEN , Heilcuren. Nürnberg. 1674. B d . I . Nro. 22. 23. 
BLASIUS , Observat. medic. rarior. Amsterdam. 1677. 8. P. II . 

Nro 1. 
TEN HAAF , in Abhandlungen aus der Naturgeschichte, prakti-

schen Arzneikunde und Chirurgie, aus den Schriften der Har-
lemer und anderen Holländischen Gesellschaften gesammelt. Leip-
zig 1775. Bd. I. 262. 1. ' 

1216. S. 
A' fejbicczentőnek átmetszése következőleg eszközöl-

tetik; a' mellcsont fölött egy hüvelyknyi haránt met-
szés tétessék a' bőrön által egész az izomig, mellyet 
most a' beteg, fejét beteg oldala felé hajtván, meglan-
kaszt, mire a' sebész az izom alá vájkutaszt dugván, ezen 
metszi által az izmot. A' seb téppohokkal töltetik 
k i , a' fej pedig a' fölebb említett készületek által egész 
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addig tartatik természetes állásában, míg elegendőleg 
széles hegjegy nem képűit. 

1217. fl. 
Ha a' szegült nyaknak okát nevezetes heg jegyek 

teszik, úgy egyedül az átmetszés rendszerint haszonta-
lan , sőtt általa még a' baj nagyobbodhatik. Itten az 
egész sebhelyet a' vele öszvenőtt és megvastagodott sejt-
szövettel ki kell metszeni, és hol csak lehet a' sebszé-
leket hirtelen sebhegesztés által egyesíteni. Orvoslás 
közben és aztán is illendő irányban tartassék a' fej. Csak 
a' csekély fólűletes hegjegyeknél lehetséges a' fejnek il-
lendő irányát visszaadni íágyitó szerek ál tal , mellyek 
az említett kötözések mellett dörgöltetnek be. 

1218. S. 
Ha a' szegült nyaknak oka a' nyakgerinczek hajla-

dásában vagyon, és ha még ízhegedés (ankylosis) és al-
kotásbeli változás nem történt , akkor az említett ké-
születek alkalmoztatnak a' fejnek lassankénti helyreiga-
zítására. 

II. 

A' gerinczoszlopnak gürbedései. 

G. C00PNANN, Diss. de Cyphosi. Francqu. 1770. 4. 
L E VACHER DE L A FEUTRIE , Traité du Rakitis ou 1' art de redres-

ser les enfants contrefaits. Paris 1772. 8. 

WATZEL, Diss. de efficaci gibbositatis in/óiutandis vasorum d i -
rectionibus. Francof. 1778. 4. 

VENEL, Description de plusieufs nouveaux moyens me'caniques pro-
pres á prévenir , et méme corriger dans certains cas les cour-
bures latérales et la torsion de 1' epine du dos. Lausanne 
1788. 8. 

C. H. Ä ROY , Commentatio anatomico-chirurgica de Scoliosi. 
Lugd. 1774. 4. 

G. W . WEDEL, Diss. de gibbere. Jen. 1781. 4. 

D . VAN GESSCHER , Bemerkungen über die Entstellungen des Rück-
gratbes und über die Behandlung der Verrenkungen und Brüche 
des Schenkelbeines. Aus d. Holländischen von J. C. WEWEYER, 
Göttingen. 1794. 8. 
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T . SCHELDRACKE , Essay on the various causes and effecta of the 
distorted spiné and on the improper methods usualy practised 
to remove the distortion. London 1783. 8. 

PORTAL , observations sur la nature et le traitement du Rhachi-
tisme ou des courbures de la colonne .vertébrale et de celles des 
extrémités. Paris 1797. 

C. H. W I L K I N S O N , physiological and philosophical Essays on the 
distorsion of the spiné. London 1796. 

J . REYNDERS , de scoliosi ejusque causis et sanatione observatione 
et propriis experimentis coufirmata. Groning 1787. 8. 

J . F E I L E R , de spinae dorsi incurvationibus , earumque curatione. 
Norimb. 1807. 

JOERG , a z i d . h , 

J . L. CHOULAND , Decas pelvium spinarumque deformatarum. 1. 11. 
Lips. 1818—20. 

WARD , Practical observations on distorsions of the spiné . Chest 
and Limbs. London 1822. 

C . W E N Z E L , über die Krankheiten am Rückgrathe. Mit 8 Ku-
pfertafeln. Bamberg 1824. Fol. 

J. SCHAW , über Verkrümmungen, welchen das Rückgrath und die 
Knochen der Brust untervorfen sind. Aus d. Engl. Mit 6 Ab-
bildungen. Weimar 1825. 8. 

— — Fernere Bemerkungen über die Seitenkrümmung des 
Rückgrathes und über die Behandlung contracter Glieder. Aus 
d. Engl. Mit 13. Holzschnitten. Weimar 1826. 8. 

DUFOUR , Memoire sur 1' art de prévenir et de corriger les diffor-
mités du corps, designé sous le nőm d' Orthopédie; in Revue 
médicale. 1817. Janv. u. Juin. 

DELPECH , Considérations Auatomico - medicales sur 1 ' art aDpelé 
orthopédie et sur les difformités qui en sont 1' objet ; ugyan 
ott. 1827. Avril ff. 

F . W . HEIDENREICH , Orthopoedie oder Werth der Mechanik zur 
Heilung der Verkrümmungen am menschlichen Leibe. Berlin 
1827. 

DELPECH , die Orthomorphie in Beziehung auf den menschlichen 
Körper. A. d. Franz. Weimar 1830. 2. Th. 8. Mit Atlas. 

L . J . BEALE , a Treatise on deformities; exhibiting a concise wiew 
of the principal distorsions and contractions of the limbs, joints 
and Spine; illustr. with Plates. London 1830. 8. 

1219. 

A' gerinczoszlop mindenik helyen elgörbülhet, hon-
nét azon irány szerint, a' mint ezen görbedések szár-
moznak, oldalgörbedés (Scoliosis) hdtgurbedés, hátpú-
posság, háthoporj, (gibbus, cyphosis) és mellgörbe-
dés, mellpúposság ( Lordosis) különböztetik meg. — A' 
hátgezincz természetes állásábul soha sem egy, hanem 
mindenkor ellenkező irányokban tér k i , melly is egy-

i 
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Bzersmind többé kevesbé elfordul, még pedig ismét el-
lenkező irányok szerint. -— Annyi bizonyos hogy az em-
lített görbedések által a' mell - és hasüregben rejtező 
zsigerek természetes helyzetükből különbözőleg kitolat-
nak , hanem hogy mind e' mellett is többnyire ezen ok-
nál fogva ezek működéseikben nem szenvednek, annak 
oka az, hogy a' görbedések csak lassanként támodnak. 
— A' medenczének átmérüire a gerinczoszlop görbedé-
seinek nincsen befolyása, ha csak valamelly közönséges 
betegségen, leginkább csontsenyven (rhachitis) vagy csont-
lágyuláson (osteomalacia) nem alapúinak 

a ) J . F . Meckel , Handbuch der Menschlichen Anatomie. Thl . 
II. 740. 1. 

Wenze l , id. m. 9. 1. 

Ezen M e c c k e l - t ü l fölhozott áll i tásnak, meliy számtalan 
lőtt dolgokon alapúi , és mellyet én szorgalmasan gyAjtött tapasz-
talmányaimnál fogva igaziak tar tok, Jörg ' ' ) , és C h o u l a n t 
3 ' ) annyiban ellene mondanak, a' mennyiben ök a' gerinczosz-
lop görbedéseinek befolyását a' medencze idomára nézve közönsé-
ges csontbetegség nélkül is megengedik; csak hogy ez a' közönsé-
ges betegség a l a t t , avagy ha a' görbedés ifiú kortul fogva meg-
van , nevezetesebb legyen. — Szerintük t. i. mivel a ' gerinczosz-
lopnak négy természetes görbedése a' (nyakon elóre domború, a' 
háton hátulra domború , az ágyékon előre domború, a' kereszt-
csonton hátulra domború) van , minden esetben, mellyben a ' 
természetes görbedés valamelly helyen öregbedik, a' többi t e r -
mészetes görbedéseknek is öregbedniök k e l l ; valamint e l lenben, 
ha a' görbedés ellenkező irányban történik, a ' gerinczoszlop 
egyebb részeinek is természetes görbedésekhöz képest ellenkező 
irányba kell jutniok. — Ekként kellene tehát a' keresztcsontnak 
is domborúbb va^y rónábbnak lenni. Az oldal-görbedésnél a' 
keresztcsontnak elhibulása által a ' medencze egyik vagy másik ol-
dalrúl szűkebb. 

1) Az id. h. 26. 1. 

2) Az id. h. 15. 'a köv. I. 

1220. 

A' gerinczoszlopnak oldalgörbedése eleintén a' vál-
laknak különböző állását okozza, az egyik magosabban 
ál l , mint a 'más ik , a' test a' görbedéshöz képest ellen-
kező irányba haj l ik , a' hátnak egyik oldala telibb, a' 
másik homorú és üres, és ezen az utolsó álbordák és 
a' csípcsont közt köztakarókbul öszvetüremlett redéj (bőr-
ráncz) tapasztaltatik, melly azon arányban növekedik , 
a' mellyben a' gerinczoszlop görbedése öregbszik. — Az 
öregbedő oldalvásti görbedéssel egyszersmind a' gerincz-
oszlopnak fordulása is beáll; az orjak a' görbedés felé 
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fordálnak. Lassanként az egész derék meghajlik, a' bor-
dák a' gerinczcsontok fordulását követik, a' homorú 
oldalon laposabbak, a' domborún pedig hátsó részükön 
jobban meggörbültek, egymástul igen távolra esnek , és 
szélesebbek, mi által hátrafelé szolgáló domborúság tá-
mad. A' mellcsont többnyire elferdül, a' görbedés ho-
morúságának oldala felé húzódik. Midőn a' görbedésnek a' 
gerinczoszlop fölső részén van helye, akkor a' vállak 
állása változik igen meg. A' hátgerincz alsó részén tele-
pedő görbedések a' testnek állását kevesbé rútítják el 
mint a' fölső részen valók. —- Végre a' görbedések el-
lenkező irányban jelennek meg, a' mennyiben egyik ol-
dal a' másikkal súlyegyenbe törekszik rendelkezni. — 
Midőn már a' baj legmagosabb fokát éri, a' medencze 
csontjainak állása is elváltozik, az egyik csípcsont ma-
gosban áll mint a' másik, és a' (1204. 5-l>an) előadott 
körülmények alatt az előfok egyik vagy másik oldalrul 
befelé térvén, a' medencze bemenetelét szűkítheti. 

1221. S. 

Az oldalgörbedésnek nagyobb fokai által a' mell-
es hasüregnek zsigerei különbözőleg hibbannak e l , mi 
által a' vérkeringés a' tüdőkben meggátoltatván, bajos 
lehelés, szükmellüség, különféle emésztésbeli hibák 'stb. 
támodnak. — Innét magyarázhatni az efféle görbültek-
nek gyenge test alkotását. 

1222. g. 

A' háthoporjndl az orjak domború emelkedménnyé 
válnak, a' hátgerincz testei pedig, mellyek' vájultsága 
befelé néz, behorpadnak, és mintegy öszvesüllyednek, 
a' mennyiben a' fölsők az alsókhoz közelednek. Elein-
tén a' beteg feje előre haj l ik , hanyatt fekve ekkor még 
semmi változást sem tapasztalhatni, csak valamelly igen 
fárasztó erőlködés után. — A' második kórfokban a' ge-
rinczoszlop görbedése marad, sőtt mind inkább Öregbedik , 
a' gerinczoszlop tompa, sőtt később hegyes szegletben tér 
k i .—Ha ezen baj a'nyakcsigolyákon telepszik meg, akkor 
főkép a' lehelés és nyelés szenvednek; ha pedig a' hát-
gerinczek lépnek ki , akkor a' bordák előfelé hosszab-
bodnak k i ; a' mellcsont fölemelkedik, és a' mellnek ha-
ránt átmérője megkisebbedik, mi által lehelésbeli bajok 
szármoznak. — A' gerinczoszlopnak öszvesiillyedése által 
a' hasbeli belrészek a' medenczébe kénytelnek, honnét 
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különféle emésztésbeli bajok erednek. A' betegség magas 
fokában a' gerinczek testei enyésznek, ízhegedés által 
egymásközt öszvenőhetnek. A' háthoporjjal más irányok 
felé szolgáló görbedések is járhatnak. 

Csak azon esetekben, hol a' háthoporj a' csigolyák csont-
szuván alapúi (Pott ' rajzolta baj) támad végtagbeli bénulás (222. 
és köv. ^j-ban). 

1223. i 
A' gerinczoszloptiak előre gürbedése minden e'trend-

beli bajok közt legritkább. A' csigolyák domborít ivben 
düllednek előre, az orjak ellenben homorú hajlásban 
közelednek egymáshoz, következik innét, hogy a' mell-
púposság azon fokig soha sem haladhat mint a' háthoporj, 
mivel az orjak ezt nem engedik. — Ezen baj min-
denkor az ágyékcsigolyákon támad, azon bajok pedig, 
melly eket szül, a' függő has tiineményeihöz hasonlók. 

1224. I 
A' mit átalában a' görbedések ohfürkészeteberi mon-

dottunk, azt mondhatjuk különösen a' hátgerincz gör-
bedéseirül is; mellyek szinte vagy az izmok földxílt el-
lenmunkálkodási sitlyegyenén, vagy a' csontok csüggedt 
merőségén alapúinak. — Az alkalmi okok, mellyek a' 
gerinczoszlop különböző görbedéseit előmozdítják, ezek: 

1.) az oldalgörbedésnél: különböző foglalatosságok 
alatt a' testnek röst , tunya tartása, irás, ülés közben < 
főkép az asszonyi munkáknál állandó egy oldalra vald 
dőllés; egyik oldalnak hosszas megerőltetése, azon rosz 
szokás, mindent csak egy kézzel tenni, a' gyermekeknek 
szüntelen csak egy oldalon való hordása, melly ezekre 
is igen károsan ha t , mivel az egyik csipcsont mindég 
magosabban á l l , és jobban öszvenyomatik mint a' má-
sik. — Minél fiatalabbak átalában az egymik, annál ká-
rosabban hatnak reájok a' mondott okok. — Ha a' gör-
bedésnek oka az izmok rendetlen munkássága által okoz-
tatott, akkor a' görbedésnek homorií oldalán (melly több-
nyire a' bal szokott lenni) az izmok merőbbek, öszve-
zsugorodtabbak ; ha pedig az ok inkább a' csontok be-
teges elváltozásában alapitl, akkor az izmok ktilönféle-
sége nem olly föltűnő. 

2.) a' náthcporjju'd a' bajnak oka többnyire a' cson-
tokban vagyon, és egyedül a' testnek súlya elegendő 
arra, hogy a' hátcsigolyákon már meglévő görbedést,hol 
t. i. a' háthoporj leginkább szárúiozik, öregbítse; ollykor 

C H E L 1 U S . S E B É S Z Ő É G , XI. K . 2 0 
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átalános gyöngeség lepi meg azon izmokat, mellyeknek 
tisztük a' gerinczoszlopot egyenes állásban tartani, mint 
ez a gyermekeknél és aggvéneknél tapasztaltatik. 

3.) a' mellpiipossdgndl már természetes állapotban 
is erősebbek a' külső ágyékizmok, mint a' belsők; a' 
mi tehát az elsőknek erejét öregbíti, öregbíti egyszersmind 
az ágyék csigolyáknak befelé hajlását is; p. o. a 'folytatott 
állás hátulra szegült derékkal, a' fóltestnek állandó vis-
szatartása a' testnek közönséges magatártása alatt, nagy 
terheknek ölben hordása; a'mellpúposság tehát gyakrab-
ban elofordúl a' férjfiaknál, mint az asszonyoknál. 

1225. g. 
A' görbedések különös kórhatárzatára nézve, a' men-

nyiben okaikkal viszonyban állónak, következőket kell 
megjegyeznünk: 

Azon föltűnő izomgyöngeség, melly előjárt beteg-
ségeknek, földúlt emésztésnek, meggátolt nemi kifejlő-
désnek 'stb. következése, melly alatt a' gerinczoszlopnak 
foglalványai lassanként a' szálagok egyedűlös, de nem 
elegendő erejire maradnak, az izmok gindársága, ge-
rinczoszlopbani fájdalom, és fáradság, minden csekély 
mozgás után való bágyadság, a' gerinczoszlopnak egyik 
vagy másik oldalra, vagy előre történő öszvesiillyedése, 
és a' hátgerincznek olly nagy mozgékonysága által 
nyilatkozik, hogy vizsgálás közben a' testnek külön-
böző állásaihoz képest kitérések mutatkoznak; ezen álla-
potban hanyatt fekve az idomtalanságok eltűnnek, ha t . 
i. még azok nagy fokig nem haladtak. — A' nagy fejű , 
durda, (vastag tömött testű) gyermekek, kiknek izma-
ik erőtelenek a' test, főkép a' fej ' nehezségéhöz képest, 
azon időben, midőn kezdeniök kellene járni, erre tehe-
tetlenek, ülve fejők igen lecsügg, mi által hátgerinczök 
hátulra igen kidudorodva görbül k i , melly állapot fek-
vés közben elmúlik, de reá nem ügyelvén állandó leszen, 
sőt mind inkább növekszik. 

1226. g. 
D e l p e c h "") a' rostos közporczok daganatát a' 

gerinczoszlop görbedéseinek nem ritka okául tekinti , 
melly állapot egy pontbul indulván ki , különböző fok-
ban minden csigolyákra elterjed, avagy minden gerin-
czeket egyszerre lep meg. — Az első esetben a' gerincz-
oszlopnak valamelly helyén majd heves, majd csak cser 
kély fájdalmak szármoznak, a gerinczoszlop ezekre ké-
sőbb eléktelenedik. Ezen fájdalmak azonban nem tanyáz-
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nak szorosan ugyan azon helyen, a' betegek kalandozó 
fajdalmikat itt ott mutogatják, ollykor a' testnek egyik 
vagy másik oldalán, ollykor a' szívgödörben. Görbe-
dés mutatkozik, melly eleintén csekély és elég nagy ivet 
képel. Az eltérésnek iránya azon nagyobb vagy cseké-
lyebb vastagság által határoztatik meg , mellyet egy 
vagy több rostos porcz terjedetének valamelly helyén ért 
vala el. Innét előre, hátulra, és főkép oldalvást térő 
görbedések támodhatnak. Ha egyszersmind valamelly 
szövemény is van jelen, p. o. igen rövid alsó végtag, 
valamelly éktelen sebhely, sokáig tartó fajdalom, eről-
tetett hosszadalmas helyezet, 'stb. úgy ezen körülmé-
nyek az eltérés irányát meghatározhatják; melly elein-
tén csekély, korlátolt, sőt múlékony, elmúlik legalább 
részszerint vízirányos helyezetben, reggel azonnal fö l -
kelés u tán , és a' mig a' fő működések, főkép az emész-
tés rendesen mennek. A' görbedés a' közel fekvő csi-
golyákra terjed, ezen ú j görbedések vízirányos helyzet-
ben, és a' testnek kéznél fogvásti csimpeszkedése alatt 
eltűnnek, holott az eredeti görbedés megmarad. K é -
sőbb ezen következőleg támadott görbedések is maradan-
dók lesznek, és az említett körülmények alatt el nem 
tűnnek többé. A' görbedés által nem sokára a' menés és 
állás is elnehezedik, a' nyomorékok, hogy föllehesse-
nek, különös állást és helyzetet választónak, és rövid 
idő alatt ellenkező irányban új éktelenségek vétetnek ra j -
tok észre, hogy t. i. a' test terhének fölbillent egyenlő 
aránya ismét helyre álljon. Később ezen ú j görbedések 
is állandók lesznek. A' görbedések legalább mielőtt 
igen megöregednének, többé kevésbé nyilt és rendes ive-
ket képelnek. 

Ha a' daganat a' rostos közporczokat együtt és egy-
szerre lepi m e g , (olly esetek, melíyeket D e l p e c h 
csak nyirkos és gyönge személyekjiél-tapasztalt) úgy a ' 
betegek föllenni nem birnak-jnindenhol támasztékot ke-
resnek, a' nyugodalmat keíesik, elimámulnak, (apathi-
cusok lesznek) és mégis nyughatatlanok, minden testi 
gyakorlásokat kerülnek, korok vigalmai nekik nem ked-
vesek, már rövid sétálás után is elfáradnak. Rendsze-
rint emésztő működéseik fölbomlanak, szívok vergődik, 
mellük elszorúl, melly tünemények mégis csak múlé-
konyak. A' betegek bizonyos irányok felé teendő görbü-
léseket kerülik, a' legegyszerűbb és legrövidebb menés 
közben gyakorta földre hullonak, a' betegek i l lykorolly 
hirtelen múló mint jövő fájdalomrul panaszkodnak, melly-
nek bizonyos helyét nem tudják kimutatni. Ha egymás 

20 + 
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után mindenik orjára (tövisnyujtványára) elegendő erős 
nyomás tétetik, úgy egyes csigolyákon nagy fájdalom 
támodván, a' beteg mintegy nehéznyavalyás rohamokba 
esdel, mellyeket a' fölső és alsó végtagok rángó mozgal-
mai követnek. A' csigolyanyomkodás állás közben té-
tetvén , a' nyomásra támasztott fájdalmas érzelemmel 
a' beteg öszverogyik. A' gerinczoszlop kivizsgálata alatt 
könnyen meglehet győződni arrul, hogy csak nem min-
denik gerinczcsontban nagyobb vagy kisebb mozgékonv-
ság divatlik, de leginkább azokban, mellyekben az em-
lített nyomás a' fölebb megérintett tüneményeket okoz-
za. Még eddigien semmi állandó idomfajulás nem mu-
tatkozik, de ha a' beteg kezénél vagy fejenél fogva 
fiiggőleg tartatik, úgy a' görbüléseknek minden csaló-
dásai elenyésznek, és világosan kitetszik, hogy azoknak 
mindenike lehetséges, de hogy állandólag még egyik sem te-
lepedett meg. — A' baj magára hagyatva, következőle-
ges (successive) és váltogatódzó feszes görbedések támod-
nak , mellyek hirtelen öregbednek, de eredeti bélyegü-
ket megtartják, t. i. többé kevesbé nagy, rendszerint 
terjedelmes, rendes és minden szeglettűl ment , szabad 
íveket képelnek. 

Ezen görbedések igen könnyen szaporodnak. 
Orthomorphie. Th. II. 55. 1. 

1 1 T J . 

A' csontlágyulásbul támadott gerinczoszlop görbe-
déseinél, a' gerinczoszlop rendszerint hátulra tér k i , 
mellynél egy vagy több csigolyák testei öszvesüllyedtek, 
és egy csigolyatestnek függőleges öszvelappadása van je-
len. A' hátra való térés nem ritkán csekély oldalvásti 
hajlással jár. Az eredeti görbedéstiil nem messzire nagy 
görbedések, és csak nem rendes ivek képlődnek. —- A' 
csontsenyv (rhachitis) alatt a' konczok (Röhrenknochen) 
bütykei földagadnak, azok különböző helyeken meggörbed-
nek , az emésztés folyamata szenved, az altest fölpuf-
fad , 'stb. —A'csontlágyulásnál, mielőtt a' görbedés tá-
modna, mindenkor az egész alkotmány már jó idővel 
az előtt szenvedni kezd, heves, többnyire éber, a' mell 
és hasüregben futkosó , ollykor a' gerinczoszlopban meg-
tapadó fájdalom van jelen, melly minden mozgás, ma-
ga az ágybani fordulás alatt öregbedik, ezen fájdalom 
előzi meg a' görbedéseket, és ez követi azokat; nem 
ritkán lázmozgalmak mutatkoznak; az emésztés cs min-
den más működések jobban jobban szenvednek, a' gyön-
geség mind inkább növekedik, és részint ez , részint az 
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említett fájdalmak miatt a' beteg minden mozdulás alatt 
olly állást válászt, vagy az ágyban olly helyzetbe rendelke-
zik, melly a' gerinczoszlop kitérésének irányát határozza 
meg. —Ezen görbedéseknél főkép a' bordák és a' medencze-
csontok szenvednek föltünőleg idomjuk, és irányaikban. 

1228. g. 
A' gerinczoszlop görbedéseinél a' jóslat átalában a' 

beteg korátul, a' baj tartásátul, okátul, fokátul , és 
szöveményeitől függ. — Olly görbedések, mellyek még 
nem lettek állandókká, és az egésség átalános foldul-
tával, az izmok gyöngeségével járnak, ritka esetekben 
a' beteg alkotmányának változásával a' kifejlődési élet-
szak közben, avagy a' köz egésség állapotjának törté-
netes jobbulása által, megjavulhatnak, 's elmúlhatnak; 
hanem a' természetnek ezen ön gyógyerejére való támasz-
kodás , abbani bizakodás, mindenkor veszedelmes, mert 
a' tapasztalás a' legtöbb esetekben a' baj Öregbültét, ne-
hezedését bizonyítja. — Minél fiatalabb a' beteg, minél 
csekélyebb a' görbedés foka, annál könnyebb gyógyit-
hatásu a' ba j ; azon személyeknél, kik már az években 
előbb haladtak, a' férjfiui korban szorgalmas orvoslás 
által a' betegség haladását fól lehet ugyan tartani, de tö-
kéletes gyógyulást eszközleni lehetetlen. Ha a' görbe-
désnek oka a' csontok beteges állapotjában rejtezik, úgy 
a' jóslat gonoszabb, mintha az az izmok munkásságának 
aránytalanságában találtatik- Ha a' gerinczoszlopnak 
több irányok felé való kitérése van jelen , úgy az or-
voslás terhesebb, mintha egyszerű a' görbedés. A' ge-
rinczoszlop görbedéseinek hosszú tartásánál a' gerincz-
csontokban mindenkor olly változások történnek, hogy 
általok a' gyógyulás lehetetlenné leszen. Ezen tekintet-
ből tehát azon észrevétel fontos, hogy ha a' görbedés 2. 
3. esztendőiül fogva nem öregbedett, 'és még inkább, 
ha ugyanazon időtül fogva azOn a' működések magya-
rázhatlan sérelmeinek bizoiíytalan kórtüneményei, mel-
lyek alatt az éktelenség bevégződése megtörtént, lassan-
ként és egészen elenyésztek, ezen esetekben a' gör-
bedés a' gerinczcsontok izhegedése (ankylosis) megtörtén-
vén, a' gyógyulás lehetetlen többé. — Hogy ezen bajra 
ráösmerhessűnk, a' beteget levetkezve egészen vizirányo-
san hasra fektet jük, az elpetyhedt izmokba léles, az 
Öszvezsugorodtakba lankasztó szereket dörgölünk be , és 
lassanként a' gerinczoszlopot természetes irányába hozni 
iparkodunk. Ha a' beteg ezek alatt hátgerinczének gör-
bedett helyén érez feszülést és nyomást , és nem az 
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öszvehuzódott izmok gyakpontjainál , úgy ízmeredést 
(ankylosist) gyaníthatunk. A' görbedésnek ezen állapot-
járul bizonyosabbak lehetünk , ha a' gerinczoszlopnak 
múlékony, vagy tartósabb kinyújtása épen semmi válto-
zást nem hoz elő a' görbedésben..— Ha ellenben a' test-
nek fejnél fogva vigyázva tett fölemelése alatt, ollykép, 
hogy a' test terhét nem épen egészen a' lábak viselik, 
avagy vizirányos helyzet-alatti kinyujtás közben , válto-
zások vétetnek a' hátgerinczen észre , tígy annál nagyobb 
a' reménység hogy a' bajon lehetséges segíteni. — Az 
ízmeredés azonban nem gyakor ba j , és leginkább a' már 
régidőtül fogva tartó nagy fokú görbedéseknél öreg em-
berekben tapasztaltatik. — Az oldalgörbedés, ha már meg-
letteknél kezd kifejlődni, az első fokot ritkán haladja 
meg. A' mellpúposság legkönnyebb, a' háthoporj pedig 
legnehezebb gyógyitásu. 

' ) D e l p e c h az id. in. 

1229. S. 

A' gerinczoszlop görbedéseinek orvoslása az ékte-
lenség okához és természetéhöz képest különbözöleg, az 
az úgy intéztessék e l , hogy a' nékiök alapul szolgáló 
okok természetéhöz választott szerek mellett egyszer-
smind, avagy bizonyos idősort követve a' hátgerincz 
egyenes iránya némelly erőmüves készületek, és másféle 
beavatkozások által gyámolitassék. — A' korábbi idők-
ben az első javallat csak nem egészen emellőztetett, az 
orvoslás nagyobb részt csak gépelyek alkalmozásában ál-
lott , melly is az erőműves készületek elégtelen volta 
miatt többnyire tökéletlen, sőtt nem ritka esetekben vi-
lágosan káros volt. — Csak az újabb időkben lön ezen 
orvoslás tárgya a' szorgalmasabb vizsgálódásoknak, mel-
lyek a' görbedés okai külonféleségeihöz képest józanabb 
gyógyelvekre vezettek. — Azon különböző gépelyek és 
készületek áttekintete, mellyek a' gerinczoszlop görbe-
dései ellen orvoslásul ajánltattak, szolgálnak e' tekintet-
ből bizonyságul. 

1230. g. 

Azon erőművek vagyis gépelyek, mellyek a' gerincz-
oszlop görbedéseinek orvoslására ajánltattak, vagy nyo-
mókig, vagy nyujtólag, vagy ezen két hatást egyesitőleg 
munkálkodnak. 
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1231. S-
Azon gépelyek közé, mellyek nyomólag munkál-

kodnak , tartoznak: 
1.) H e i s t e r n a le vas keresztje ''), Ez két lapos 

vas vesszőből áll , mellyek T-bötű formára vannak ösz-
veforrasztva. — A' haránt darabon két gyürők találtatnak, 
mellyek állal a' vállak vonatnak vissza. A' háton lee-
reszkedő függőleges darabnak végéhöz függesztett szíj 
arra való , hogy a' gépely a' beteg derekához feszítes-
sék. B. BELL 2') ezen erőműhöz bélelt nyakkötőt tol-
dott, melly vas vessző által függ á' kereszttel öszve, és ma-
gosabb vagy alacsonyabbra tolathatik, hogy általa a' fej 
többé kevesbé egyenesen tartassék-

2.) V a n G e s c h e r - n e k erőmüve.— Ez egy ka-
nyarvasbul (Bügel) áll , melly a' medenczét karolván 
általi hozzá csór segedelmével két vessző van toldva; 
ezen két vessző az orjak mellett emclködik fölfelé, és 
fölül olly válldarabhoz (Schulterstück) vannak szegezve, 
mellynek két végéhöz szijak lévén toldva, ezek által 
huzatnak hátfelé a' vállak. 

1) Institutiones Chirurgicae. Tab. VIII. Fig, 13. 

2) LehrbegriíF. Thl . V. Tab. IV. Fig. 5. 6, 7. 

1232. S. 

A' nyujtólág munkálkodó gépelyekhöz tartoznak elő-
ször is V e n e l , és S c h r e g e r ' ' ) , L a f o n d 2 ') , 
S c h a w s ' ) , M a i s o n a b e 4") B l ö m e r 5'), L a n g e n -
b e c k 6') D e l p e c h 7 ') , 'stb. nyújtó nyoszolcíi. és fe-
szítő gépelyei, készületei, mellyekben a' beteg a' lábak-
ra és íejre alkalmozott bélelt szijak segedelmével alól 
és fölül az ágyhoz vagy székhöz tartatik, és az egész 
testnek nyújtása illendőleg erős tollale által szakadatla-
nul ápoltatik' — Ezen készületéit némellyikkénél azon 
is voltak egyszersmind, hogy nyomás is eszközöltessék, 
p. o. a' hát alá dugott jó kemény párna, vagy mint 
a' D e l p e c h és L a n g e n b e c k feszítő készületeinél 
olly rugalmas huzó eszközök (Züge) segedelmével, mel-
lyek a' test körűi az ágy egyik vagy másik oldala felé 
vezettetnek. — Ugyanez vétetett czélba C l i s s o n n a k 
ugy xizvezzXXnyakhintaja (Halsschwinge, Escarpolette) ál-
tal is, melly ugy szólván csak pillanatig hagyatik mun-
kálkodni ; a' beteg nyaka körül t. i. széles kendő teker-
tetik, mellyhez mind a' két oldalon a' fülön túl szalag 
lévén erősítve, ezen, melly a' szoba menyezetébe szegezett 
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csigán vezettetik által, a' beteg mind addig húzatik föl, 
a' meddig csak állhatja. 

Továbbad ide tartozik a' L e Y a c her-nak gépelye, 
melly elől gomboló, fűző mellénybül áll, mellynek hát-
só oldalához bizonyos lemez vagyon toldva. — Az ezen 
lemezen lévő két bádog közé egy vas vessző illesztetik, 
melly egész a' nyaknak középéig egyenesen megyenföl, 
és innét kezdve a' fej fölött egész a' homlokig ezen 
részek hajlása szerint meg vagyon görbítve. Az ezen 
vessző fölső végén készített metszetbe olly készület akasz-
tatok, melly a' beteg feje körűi, és állkapcsa alatt van 
megerősítve. — Pflug 8') ezen erőművet annyiban jobbí-
totta , hogy a' fejkészület helyett a' vas vessző végéliöz, 
melly csak a' nyaknak fölső részéig ér, nyakkendőt kö-
tött , melly által az állkapocs és a' fej egyenesen fölfelé 
tartatnak. S c h e l d r a k e Le Y a c h e r - n a k gépelyét 
akként változtatta meg, hogy a'fűző mellényt elhagyván, 
a' vas vesszőt olly lemezhöz feszítette, melly a' gerincz-
oszlopnak közepétül lefelé futván, szorosan a' kereszt-
csontra illik. — D e l a c r o i x , is megváltoztatta ezen 
gépelyt, a' mennyiben az övének támaszpontja a' me-
denczére esik. 9') 

1) Versuch eines Streckapparates zum nächtlichen Gebrau-
che für Rückgrathsgekrümmte. Erlangen 1810. 4. Mit Kupfern. 

2) Medical and physical Journal. 1826. Decemb. 497. 1-
3) Az id. h. 
4) Journal clinique des deformités, Dccemb. 1825. Nro II. 
5 ) I m J o u r n a l v o n G R A E F E u n d v . "WALTHER . B d . I X - H . 4 . 

Lásd : V. FRORIEP'S chirurg. Kupfertafeln. Taf. CL1X. 
CLXXXII. 

6) MCHRY, Diss. de spinae dorsi distorsionibus et pede e -
quino. Gotting' 1829. 

7) Orthomorphie. Taf. 4 0 / 4 1 . 

8) BERNSTEIN, systemat. Darstellung des chirurgischen Ver-
bandes. 259. 1. 

9 ) G E R D Y , az i d . h . — C h i r u r g . K u p f c r t a f e l n . T a f . C L I X . 

D a r v i n n a k tanácsa is ide tartozik, melly szerint a' be-
tegek görbedésüknek elején hosszabb ideig vizirányos helyzetben 
fekszenek, a' mi ha nem e l ég , ők különös székbe ül tetvén, [eb-
ben bizonyos készület által vállaik emeltetnek, a' fejők pedig meg-
támasztatik. ,5>) 

Zoonomie, oder Gesetze des organischen Lebens. A. d. Engl. 
m i t A n m v o n BRANDIS . H a n j o o v . 1 8 1 0 . T h l . I I . 1 6 0 . I . 
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1233. g. 

Azon gépelyek mellyek nyujtólag és egyszersmind 
nyomólag is munkálkodnak, ezek; 

1.) S c hm i d t-nek erőműve Ez két egymáshoz 
olly kép eresztett félkörből áll , mellyek a' csípcsontok-
ra támasztva, tolok két olly hüvelyek emelkednek fölfelé, 
mellyek két olly vesszőt fogadnak magokba, mellyek fölső 
részén félhódképű kimetszet lévén , a' váll ápolására, 
föltámasztására szolgálnak, és majd magosabb majd ala-
csonyabbra tolathatnak. A' hüvelyeknek fölső részén egy 
félkör találtatik, mellyhöz két vesszők lévén eresztve, 
fölső végökkel a' félkör körül horogként kanyarodnak, 
alsó végök pedig a' medenczét környelő félkör körül ka-
nyarodik , és belőln'il fölfelé emelkedik. Ezen ereszté-
kek bőrrel lévén behúzva, olly hosszas labdákat képel-
nek , mellyek csavarok segedelmével a' vesszőkhöz köze-
lítethetnek, vagy távoztathatnak is. A' mellkasnak mell-
ső részét egy szorosan a' testhöz fekvő fűző mellény kór-
nyeli. — Ezen szabályok szerint van a' L a n g e n b e c k 
a'j, és G r a e f e 3') gépelye is öszveállitva. 

2.) J ö r g n e k erőműve 4.) Ez egy kemény és egy 
rugalmas félbül áll; az első fél hársfábul készítetik, és 
saja bőrrel íedetik; a'második egymás mellett fekvő és be -
húzott tollakbul áll , egyik végénél fogva a' kemény fel-
hőz toldatik, a' másiknál fogva pedig csatokkal kap-
csoltatik. — Az oldalgörbedésnél a' kemény fél a' törzsök-
nek homorú oldalára alkalmoztatik, alól a' csípőn fe-
küdvén, fölül pedig a' vállnak támaszkodván neki. A' 
rugalmas fél a' másik oldal körül tekertetik (az oldal-
görbedés még első fokában lévén J o r g rugalmas nadrág-
tartót ajánl, melly a' közönséges nadrág közepén elől 
és hátul lévő gombra akasztatik, és a' kidudorodó oldal 
válián megyen el , alá itt még egy párna is tétetvén. A' 
háthoporjnál ezen gépely akként^modositatik, hogy a' 
kemény fél mindig oda jut, hol a' törzsök be van hor-
padva , a' rugalmas fél pedigfa' dudor helyére esik. 

1) Beschreibung einer neuen Maschine zur Verminderung und 
Heilung der Buckel. Leipzig 1796. 8. 

Már A. P o r t a l is ajánlott némünémükép illy gépelyt, 
melly olly két ágú villábul áll , inelly oldalt fűző mellényhöz 
akként tartatik oda , hogy nekie fölül a' kar, alol a' csípő szol-
gáljon támaszul. Précis de Chirurgie practique. Paris 1767' Vol. I. 

2) Bibliothek für die Chirurgie. Bd. III. St. 2. Tab. II. 
Fig. 3. 
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3) G. MALSCII , Diss. de nova machina graefiana ad distorsiones 
spinae dorsi sanandas , nec non disquisitio deformitatum ^ista-
rum. Acc. tb. aen. Berol. 1818. 4. 

4) Az id. h. Tab. Y. Fig. 1. 

G r a e f e gépelye a l l : 1.) ágyék'óvbül, melly két félhódké-
pü lemezek segedelmével ül a' csipcsont taréjján. Ezen övnek 
hátsó végei egymásba dugathatnak , és csór segedelmével megfe-
szítethetnek ; a' mellsők kapocscsal tartatnak öszve. A' félhódké-
pű lemezeken két oldalrul gombok vannak, mellyekhöz szíj va-
gyon toldva, melly az altest ápolására való. Az erőműnek mind 
ezen részei szőrrel vannak bélelve , és saja bőrrel behúzva. 2) a' 
mellövb'úl, ez mint az alsó két féíkörbül készitetik , mellyek há-
tulról vannak öszve toldva mint az alsók , előliül férjfiaknál szíjjal 
és csattal egyesítetnek, asszonyoknál pedig itt a' csecsek elfoga-
dására metszetek (segmenta) vannak. 3.) az ágyék- és mellövhöz 
mindkét oldalrul két vasvessző , még pedig az elsővel merően , a' 
másikkal vaslemezek által van öszvekapcsolva. Ezen vesszők alól 
négyszegű hüvelyekké vannak készítve, mellyek négyszegű tokba 
végződvén , ezek' külső oldálán négyszegű emelkédmény találtatik. 
Ezen hüvelyek belsejében alsó részükön egy olly végetlen csór 
találtatik , melly henger segedelmével a' négyszegű emelkedmény-
re tett kulcs által fö l - vagy lefele csavartathatik. A' hüvelynek 
tére a' négyszegű emelkedmény fölött , hengerbe megyen á l ta l , 
mellyben egy pergetoll (Spiralfeder) találtatik. A' hüvelyek' ezen 
hengerképii térének fölső nyílásába, olly vesszők bocsátatnak, 
mellyeken támaszok, a' vállak számára szolgálók találtatnak, 
mellyek illendőleg meg lévén bélelve , a' vesszőkkel ollyként van-
nak egyesítve , hogy a' vállapok különböző alakjokra nézve kiilön-
bözőleg illesztethessenek. Hogy ezen nyújtó gépellyel egyszersmind 
nyomást is lehessen a' gerinczoszlopra öszvekötni, a' mell - vagy 
ágyékövhöz azon hely kiilönbségéböz képest, hol nyomást akarunk 
eszközölni, csavarok segedelmével odatartandó labdák alkalmoz-
tatnak. 

En ezen gépelyen , hogy azt egyszerűbbé és olcsóbbá tegyem 
következő változtatásokat vittem végbe : egy vasplébül álló illendő-
leg kibélelt, és a' medenczét egész a' fölső csiptövisig átkaroló tok 
előrül egy széles sz í j , és csat által erősitetik meg; ezen medencze 
toknak két oldalához két kapocs (Spangen) lévén toldva, ebbe két 
egymással öszvefüggö vesszők tolatnak, és csavarok segedelmével meg-
erősitetnek. Ezen vesszők fölső végüknél fogva vas lemez sege-
delmével tartatnak öszve , mellynek közepén olly csór megyen 
keresztül, mellynek alsó vége négy-szegű, és mellynek fölső vé-
géhöz az illendőleg kitömött támaszok vannak oda erősítve. A' 
csavar négyszegű végére illő kulcs segedelmével a' támaszok mago-
sabb vagy alacsonyabbra igazítathatnak. Ekként a' gépelynek olly 
hatása van , mint a' G r á f é j é n e k ; mellyel hogy egyszersmind 
illendő nyomást is eszközölhessek, labdákat nem használok , ha-
nem rugalmas húzó eszközöket (Züge) (mint J ö r g ) , mellyek a' 
háthoporjnál a' gerinczoszlop dudorodott részére fekszenek, és a' 
két vesszőn lévő rézgombokba akasztatnak; az oldalgörbedésnél e l -
lenben az egy vesszőn lévő hasonló gombokhoz tartatván , a' de-
réknek kidudorodott oldala fölött e' k ö z t , és a' rajta fölemelkedő 
vessző közt az egész test körűi kanyarítatván , ismét az első vessző 
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gombjaiba akasztatnak, — Két ellenkező irányt követó görbedés-
nél ezen húzó eszközök ellenkező irányban alkalmoztatnak. A' 
vállap állván ki különösen, egyik érméczes húzó eszközt, a' ma-
gosabban álló vállon vetem á l ta l , és hátul meg elől a' derék kö-
rül futó húzó eszközhöz akasztom. Ezen gépelyt én a' testhöz jól 
oda álló iingön éjjel és nappal hordoztatom; mellynek szorgalmas 
használata után sok szerencsésen végződött eseteket láttam. 

S. P. G. GRUBER , Dissert. de nova machina Cheliusiana 
ad sanandam gibbositatem , cui accedit hujus morbi descriptio. Acc. 
tab. aen. 1825. 4. 

1234. S. 

Az említett gépelyek különös megbirálásába eresz-
kedni fölösleges volna. Czélirányosan csak azon készü-
letek munkálkodhatnak, mellyek feszítést és nyomást 
gyakorolnak egyszersmind. E' nemű hordozható gépe-
lyek közül csak azok felelhetnek meg valamikép a' czél-
nak, mellyeknek támaszpontja a' medenczére esik, és 
úgy vannak készítve, hogy fájdalmas nyomást, a 'me l l -
kasnak igen erős öszveszoritását 'stb. nem okozzák. A' 
különös orvoslásra nézve még fölhozandó gyógymozza-
natok betöltése mellett ezen gépelyek által ugyan a' 
görbedés kezdődő még csekély fokánál, és főkép az iz-
mok aránytalan munkásságán alapuló oldalgörbedésnél 
tökéletes orvoslás is eszközöltethetik, mint nekem ezt 
fölebb leirt gépelyem használata után tapasztalnom olly 
sokszor volt alkalmam, melly is oldali rugalmas húzó 
eszközei által azon erőmüvektől mivoltosan különbözik, 
mellyeknél a' nyomás labdák (Pelotten) segedelmével 
eszközöltetik, -— Az orvoslásnak illy szerencsés fogona-
tát azonban csak ott lehet reményleni, hol a' beteg 
szoros és szorgalmas fölvigyázat alatt lévén , viszonyai 
mind illendőleg elrendeltethetnek. Hol nem'ez az eset, 
ott a' baj rendszerint rosszabbo^ikr, avagy legalább azon 
idő vesz e l , mellyet az éktelenség orvoslására legjob-
ban lehetett volna használni. A' gerinczoszlop görbedé-
seinek minden egyebb nagyobb fokainál nem elegendő az 
említett orvoslás, hol a' nyújtó készületek állandó al-
kalmozata szükséges, mellyeknek foganata hasonlíthatat-
lanul bizonyosabb mint a' hordozható gépelyeké, és 
mellyek közül azok a' legczélirányosabbak, mellj éknél egy-
szersmind a' derékon ellenkező irányok szerint húzások 
is eszközöltethetnek, a' millyek a' D e l p e c h , L a n -
g e n b e c k , és mások nyujtógépelyei. < 
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1235. S. 
Az illyen orvoslás rendszerint csak az ezen czélra 

különösen elrendelt intézetekben különös fólügyelés mel-
lett eszközöltethetik. Ez az oka, hogy az újabb idők-
ben ezen intézetek (i'nstitüta nrthopädica) olly igen meg-
szaporodtak , mellyeknek némellyikében alapos panasz 
az , hogy az orvoslás bennök îgen erőművilegí (mecha-
nice) vezettetvén, a' nyújtó készületek tartós használata 
alatti hosszadalmas nyugodalom által a' beteg egész ál-
kotmányára olly károk hántattak, hogymint több eseteket 
volt alkalmunk tapasztalni, a' görbedések csekély és mú-
lékony jobbulása mellett, a' beteg egésségében többé 
alig elhárithatandó, sőtt tökéletesen gyógyíthatatlan ba-
jok okoztattak. Azon eseteket itt meg sem is említvén , 
mellyekben a' hátgerinczi bajok sokkal más természetű-
ek voltak, mintsem, hogy az említett mód szerint kel-
lett volna orvosoltartniok. 

1236. g. 
D e l p e c h nagy érdemet szerzett magának az ál-

ta l , hogy a' nyújtó készületeket jól elrendelt izoműzet-
tel (Gymnastik) párosítván , amazoknak azon ártalmait, 
mellyek a' fölebb kimondott okoknál fogva szokáskén-
ti älkalmozatok ellen igazságosan vettettek, elhárította, 
és átalában az izoműzetnek hatását illendőleg méltá-
nyolván, ezen éktelenségek orvoslásában egészen új és 
sükeres pályát tört. 

1237. S-
Az izoműzetnek a' következő létalapos czélai van-

nak: hogy a' gerinczoszlop napjában egymás után több 
órákig a' test hordástul fölmentessék, a' nélkül hogy a' 
test nyugodni kénytelenítetvén, a' nyugalomnak kárait 
tapasztalnia kelljen; — hogy az izmok tehetsége elegen-
dő ideig, és erővel gyakoroltatván, ezen részek táplá-
lása, és átalában az egész beteg alkotmánya ápoltassék; 
— hogy minden izmok lassanként haladó erőlködéssel 
munkásságba tétetvén, a' mozgás, a' nyújtás, és a' min-
den irány szerint működő nyomás által a' gerinczosz-
lopnak szenvedő részei javúljonak. — Ezen gyakorlások 
naponként 2—3. óráig folytatnak, és aztán az ékte-
lenség állapotjához választott nyújtó eszközök, feszítő 
ágyak, vagy más különösen elintézett készületek alkal-
moztatnak. — Az úszásban való gyakorlást D e l p e c h 
igen czélirányosnak találja, fördőket azonban, ha csak 
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különös okok nem kívánják azok használatát; úgy be-
dörgöléseket és más efféléket sem használ, mivel gya-
korlások által sokkal czélirányosabb és foganatosabban le-
het hatni, mint ezen szerek által. 

A' gyakorlások, mellyek lassanként haladólag tétetnek, és 
minden izmokra kiterjesztetnek, ezek : a' hintán való mozgás (hin-
tázás) a' pergenemü (spiralförmig) lajtorján való gyakorlások, já-
tékok, a' dorongos kötélen (Kniippelseil) tett gyakorlások, szabad 
kötélen, és mászárboczon (Klettermast) való játékok; s' rézsutt 
feszített kötéllajtorján tett mászkálás, játszás, a' vizirányos kö-
télen , és szálló hidon való játék, czigánykerekhányás, vizirányos 
póznával való játszás, 'stb. A' D e l p e c h munkájához toldott 
atlas , mind ezen különböző gyakorlás nemeit ábrázolja. 

Hol illendőleg elrendelt intézet nincsen, ott akármelly szo-
bában , kertben , udvarban is lehet az ezen gyakorlásokra szüksé-
ges eszközöket elintézni. — A' görbedések eseteiben külön pra-
xisomban az efféle elrendelt izomőzetes gyakorlásokat másféle 
szerekkel öszvekötve már több esztendöktül fogva jó sükerrel 
használom. 

1238. S. 

Ha a' gorbedésnek oka az izmok egyenletlen ösz-
vehuzó dásában vagyon, midőn rendszerint a' bal oldal 
öszveesik, a' jobb váll-lap k i , maga a' jobb váll pedig 
fölfelé indul, úgy az öszve esett oldal öszvezsugorodott 
izmai ellankasztásán lágyitó kenőcsök, olajos szerek be-
dorgölése; — a' kigörbedt oldal kinyújtott izmai öszvehu-
zódtatásán pedig káforos szappankénet (opodeldoc), ka-
kukfűlél (spir. serpilli), tiszta folyó hugyag (liquoram-
monii caust) kőrös festvény (tinct. canthar.), és más 
szállékony szerek bekenése által iparkodunk.—A' berz-
erő (electricitas) a' hirtelen hatású hólyagtapaszok, és 
az özönfordŐ is ajánltattak, a' kinyújtott izmok olda-
lára. A' kenés alatt, mellynek reggel és estve kell tör-
ténni, a' beteg hason fekve nyújtóztassák ki , és fél 
egész egy óráig folytassék az, kenés közben a' kigörbedt 
hátgerinczet helyre egyengetni, nyomkodni iparkodván. 
A' kezdődő oldalgörbedésnél e' szerint, főkép ha egy-
szersmind arra is ügyelünk, hogy a' beteg testét illen-
dőleg tartsa, annak mindkét felét egyenlően gyakorolja, 
irás és más munka közben, minden sete testtartásiul óva-
kodik, kezeinél fogva többször fölakaszkodik, és ágy-
ban jó kemény gereznán (matráczon) vizirányosan fek-
szik , úgy tökéletes gyógyulás következhetik. Itten jól 
a' testhez illesztett halhéj vesszővel, vagy rugó tollal fol-
készitett í'üzőmellény is sokat használhat, a' mennyiben 
a' testet illendőleg ápolja A' már messzebb haladott 
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gorbedésnél szabályos testmozgási gyakorlatok, valamelly 
czélirányosan elkészített hordozható gépely, avagy még 
legjobban a' nyújtó készület legnagyobb siikerrel hasz-
náltatik. — Az oldalgörbedésnek ezen eseteiben a' közön-
séges egésség rendszerint nem szenved, és lígy tapasz-
talni , hogy a' beteg az erőmiives szereket legkönyebben 
elviseli. — Ha egyszersmind a' köz egésség is szenvedne, 
xígy czélirányos szerekről, és a' testnek illendő közélet-
bel i ápolásárul kellene gondoskodni. 

Azon ártalmak, mellyek a' fűző mellények ellen olly igaz-
ságosan vet te t tek , (1. Th. S ö m m e r i n g üb. d. Schädlich-
keit der Schnürbrüste. Berlin 1793.) az említett esetben azok 
alkalmozatát nem korlátolják. 

1239. 
Azon görbedéseknél, mellyek az izom - gyöngeség' 

nagy fokán alapulnak, belsőkép zsongöregbítő szerek 
(tonica) u. m. a' kína, makk-kávé, 'stb. erős, állomá-
nyos táplálékok, nemes borok, vastartalmú ásványvizek, 
szállékony, fűszeres és léles bedörgólések, aczélos, sós, 
fűszeres, vagy csermelyfördők kívántatnak.—Az izom-
űzetes gyakorlatok itten különös szolgálatot tesz-
nek , mellyeknek szabályozott elrendelése által azon ár-
talmak elháritatnak, mellyeket másként a' feszítő készü-
letek alkalmozatával szükségkép öszvekötött nyugalom 
és az izmoknak munkátlansága okoz. —- A' járni kezdő 

f yermekeknél hátukat és alsó végtagjaikat léles szerelt-
ei kenegetni, az üléstül őket óvni , és kemény gerez-

nán hálatni többnyire elégséges. 

1240. S. 

Midőn a' hátgerinczgörbedés a' rostos közporcz föl-
lágyulásán és megvastagodásán alapszik, akkor a' gerincz-
oszlop irányát változtató nyújtásnak a' legnagyobb kön-
nyűséggel vigyázva kell tétetni.—-Ha az egyes csigolyák 
közt nyomás által mozgásokat lehet eszkózleni, akkor 
a' nyújtásra semmi szükség, sőt minden a' gerinczosz-
lopra erőszakosan ható más eszközök is háritassonak el. 
— A' megváltozott foglalványoknak még előbb jobban 
meg kell erősödniök. — Ha egyszersmind fájdalmak is 
vannak jelen, mel lyek, ha bár nem gyuladásnak jelei 
is , de mégis a' véredények szenvedő túltelését vagyis 
olly állapotot sejdítetnek , melly illendőleg nem méltat-
va gyuladás és genyedésbe megyen á l ta l :—úgy először 
nadályos és véres köpölyök de nem kicsapOngólag, az-
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tán pedig káforos röpírral bekenések , hólyagtapasz, 
genykutacs, hideg özönfördők, sós, vagy kéngyulatsa-
vas vízből álló özönfördők, tüzkup , 'stb. alkalmoz-
tatnak, főkép az éktelenség küllő közepére. — A' beteg 
nyugton hanyatt fekve maradjon , és később vigyázva 
váltogatólag izomüzetes gyakorlásokot kezdjen, a' mi l -
lyen a' taligával való mozgás kötélen. A' beteg ereji táp-
lálmányos közélet , és erősitő szerek által apoltassonak. 

Ha ezen bajnak természetéről csak a' vízirányos hely-
zet, avagy vigyázva tett kinyujtási törekvés által győ-
ződünk meg, ha nincsenek épen semmi fájdalmak, 
mint azok, mellyek a' vigyázva tett kinyujtás által okoz-
tatnak, ha azok a' fájdalmas helyre tett nyomás alatt 
nem öregbednek, és nyugalmas hanyatt fekvés közben 
megszűnnek: úgy a' vigyázva teendő izomüzetes gya-
korlások azonnal elkezdethetnek, innét a' nyújtás al-
kalmozatára átmenvén, ezzel később az oldalvásti húzá-
sok kapcsoltassonak öszve, 

L. D e 1 p e c h , Orthomorphie Th. II. 238. 1. 

1241. S. 
Azon hátgerinczi gorbedéseknél, mellyek csontseny-

ven (rhachitis) alapúinak, az orvoslás főkép az emész-
tés és táp - készítés jobbítására inteztessék, a' mi zsong-
öregbitő szerek (tonica), erősitő életmód által eszközölte-
t ik, miken kivül még fűszeres és léles bekenések, erősitő 
fordők, napmelegítette homokhalmon, szabad levegőn, vagy 
jó kemény gereznán való hanyatt fekvés ajánltatnak; 
az izomüzetes gyakorlások, és a' nyújtó készületek 
csak később javasoltatnak. — A' csontlágyulásnál (osteo-
malacia) hasonló az orvoslás, a' kína és villósav (Phos-
phor-säure) itten tapasztalásom szerint igen hathatósnak 
mutatja magát. Az ezen esetben gyakorta nagy fájdalmak 
ne talán nadályok 's jtöbb effélék alkalmozatára vezes-
senek bennünköt. A' testnek ápolásán 's illendő hely-
zetén kívül rendszerint itten a' görbedés ellen semmi más 
nem tétethetik. 

1242. S. 

Ha a' görbedés csúzos okkal áll öszveköttetésben, 
úgy ez ellen szükség az orvoslást intézni. Csak ezen szö-
veménynek elhái'itása után lehet a' görbedés valóságos 
orvoslásárul gondolkozni. Nem ritkán a' csúz által egyes 
vagy több izmoknak bénulása okoztatik, midőn is tűz-
kupok, özönfördők, tartós elszolgáltató szerek 'stb. esz-
közlik a' kivánt sükeret. 
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A' gerinczoszlopnak azon görbedései , mellyek tiidöbeli geny-
gyiilem (empyema) vagy tüdőbeli genyüregek meggyógyulta után 
a' mell egyik oldalának, öszverokkanásábul szármoznak, gyógyít-
hatatlanok , és minden azokat czélba vevö orvoslás elégtelen söt 
veszedelmes. — Az alsó végtagok egyikének megrövidiilésébiil szár-
mozott görbedések némelly esetekben olly mesterséges czipők 'stb. 
által megelőztethetnek , mellyek a' sánta tag rövidségét kiegészítik. 

III. 

A' lábak görbedései. 

1243. S-

A; lábalt különbfélekép görbülhetnek meg, a' men-
nyiben vagy befelé (dongaláb , varns), vagy kifelé (la-
csibaldb, valgus) fordulnak, avagy a' láblap á' sarkkal 
együtt hátulra és fölfelé térvén, maga a' láb az alsó láb-
szárral egyenes irányba jőnek {lóláb). 

A. 

D o n g a l á b . 
T. SCHELDRAKE , Observations on the causes of dístorsions of the 

legs of children. London 1794. 
— — a' practical Essay on the Clubfoot. London. 1798. 

A. BRÜCRNER , über die Natur, Ursachen und Behandlung der ein-
wärtsgekrümmten Fiisse. Gotha 1796. 8. 

J. S. NAUMBURG'S Abhandlung von der Beinkrümmung. Leipzig. 
1796. 8. 

J. M. WANZEJ. , Diss. de talipedibus varis. Tub. 1798. 

A. SCARPA, chirurgische Abhandl. über die angebornen krummen 
Fiisse der Kinder und über die Art, diese Ungestsaltheit zu ver-
bessern. Aus d. Ital. übersetzt und mit einer Vorrede begleitet 
von MALFATTI. Mit 5. Kupfern. Wien 1804. 4. (Eine kriti-
sche Anzeige hievon in v. SIKBOLD'S Cliiron. Bd. I. 198. 1.). 

JÖRG , über Klumpfiisse und eine leichte und zweckmässigc Hei -
lung derselben. Mit 3. Kupf. Leipz. und. Marb. 1806. 4. 

. DELPECH , Considérations sur la diíFonnité appclée Fieds-bots J in 
elinique chirurgicale de Montpellier. 147. 1. 
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1244. f . 

A? dongaláb azon éktelenség, mellyben a' láb hos-
szú tengelye szerint akként fordul e l , hogy a' lábnak 
belső széle fölemelkedik, a' külső aláfelé tér, a'talp a' 
láb hátával együtt függőleges irányba esik. A' lábujak 
igen meg vannak hajolva, a' láb háta domborúbb, a' talp 
pedig a' szokottnál homorúbb, a' sark fölfelé húzódik és 
befelé igazúl, úgy hogy a' földet nem éri. Az egész láb 
öregbedett közeledésben (adductio) vagyon. A' lábhá-
ton a' szök csont fejétül egy nagy dudor ül ki, az Achil-
les ina igen meg van feszülve. A' menés többé kevesbé 
gátoitatik, a' betegek talpaikra nem. léphetnek, lépésök, 
csak külső lábszélökre, még pedig ennek közép tájára 
esik, hol is vastag kéreg támad. 

1245. g. 
A' dongalábnak különböző fokai vannak ; mel-

lyeknek csekélybikénél a' görbedett láb teimészetes irá-
nyába hozathatik, midőn aztán a' láb' hátán lévő dudor is 
e l t ű n i k a ' láb azonban ismét x'endetlen helyzetébe fer-
dül, ha eleresztetik. Magasabb fokban a' láb egyszerre 
természetes irányába nem tétethetik. 

1246. S. 
A' lábnak ezen ídomfajulása többnyire született baj, 

és a' láb csüggedett kifejlődésének, a' hajtó izmok túl-
ságos munkálkodásának következelme. A' dongaláb szü-
letés után is kifejlődhetik, ha t. i. a' láb p. o. feké-
lyek, 'stb. miatt több ideig egy bizonyos helyben tar-
tátik, és az által a' hajtó és feszi tő izmok közt divatló 
súlyegyen fölbomlik. Az izmoknak földúlt ellenmunkál-
kodása (azoknak öszvehuzódása, mellyek a' talpon és 
belső szélen vannak, azoknak elpetyhiidésével, mellyek 
a' láb külső szélén és hátájifaláltatnak) oka rendszerint 
ezen éktelenségnek; mind azon változások, mellyek a' 
szálagokon és csontokon tapasztaltatnak, csak másodlagos 
tünemények. — Az erősebb és rövidebb izmok ezek: a' 
mellső és hátsó sípizom, a' lábikerizmok, a'gázizom, 
a' talpizom, a' lábnak négy uj hajtó izma, az öreg uj 
távoztató, a' láb haránt izma, a' lábnak rövid kisuj haj-
tó izma, az öreguj rövid és hosszií hajtója. A' lankad-
tabb és hosszabb izmok pedig a' következők: a' hosszú 
szárkapcsizom, a' harmadik, a' rövid, a' lábujak hosszú 
és rövid feszítő izma, a' láb kisuj távoztatója. A' láb-
talpi oldalon, és a' lábnak belső szélén minden szála-

C H E L 1 U S . S E B É S Z S É G , I I . K . 2 1 . 
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gok meg vannak rövidülve, valamint ellenben a' láb há-
tán és külső szélén lévők kinyúlva A" lábtőnek csont-
jai ezek mellett a' görbedésnek fokához képest köl-
csönös érülközésekből többé kevesbé kiléptek, a' nél-
kül hogy az azokat magokba fogadó ízgödröket vagy 
üregeket tökéletesen elhagynák. Leginkább helyzetük-
ben változnak meg, és kisebbik tengelyök szerint fer-
dülnek e l ; a' hajócsont, a' köbképü csont, a' sark- és 
ugracsont. Ha a' dongaláb már régtül fogva tart, úgy 
a' csontok természetlen helyzetűkben megerősödhetnek, 
és idomjokra nézve is többé kevesbé elváltozhatnak. 

Az itt kiejtett véleményt én az által sem találom megczáfol-
va lenni , mit ( D e l p e c h id. m.) állításának bebizonyítására fölhor-
d o t t , t. i. hogy a' dongalábnak oka a' csontok idomjában helyez-
tessék , mivel az izmok a' láb ellenkező hajlása e l len nem szegül-
nek, a' mi különösen világos légyen azon esetekben, mellyekben 
a' görbedést sorvadás és az izmok bénulásának különös faja kö-
veti. D e l p e c h különösen egy esetre támaszkodik, mellyben szü-
letéstül kezdve , az izmoknak lankadsága, és a' lábak meg czom-
bok szabadakaratos mozgásainak tellyességes hiánya volt jelen. 
Minél nagyobb a' görbedés, annál nagyobb az izmoknak sorvadása, 
s. tb. D e l p e c h ezen esetben a' dongaláb hosszabb tartása alatt 
történő változásokat, nem pedig a' baj valóságos eredetét vette 
figyelemre. A' dongalábnak öszvehasonlitása az együttszült bicze-
géssel , mellyett D e l p e c h állit fö l , öszve nem i l l i k , és annál 
inkább e l lene szól állításának , mivel illy esetekben a' természetes 
állapot soha erömííves orvoslás által vissza nem állitathatik. — 
Ezen véleménnyel D e l p e c h , úgy látszik, egészen fölhagyott, mi-
vel Orthomorphia-jában felőle nem emlékezik, hanem a' (117, 1.) 
az izmok együttszült vagy később származott rövidségét vallja a' 
dongaláb valóságos okának. 

C r u v e i l h i e r (Anatomie pathologique du corps humain. 
Paris 1828—1830. fol. Livr. II.) a' dongalábak okát meróleg erő-
műves okban, a' magzat méhbeni helyzetében keresi. 

1247. 5. 

A' mi a' jóslatát ezen bajnak illeti, minden a' baj 
fokátul, és szovekedéseitől függ. Ha a' baj csupádon az 
izmok aránytalanságán épül, ha az elfordúlt csontok sem 
idomjukat meg nem változtatták, sem pedig természet-
len helyzetükben ízhegedés által öszve nem nőtek, ak-
kor kedvező kimenetelét lehet várni a' bajnak, annál 
inkább, ha a' beteg fiatal, a' férjfiúság szakátul még tá-
vol, semmi nemü betvegyes nyavalyák nincsenek jelen, 
és a' görbe lábnak táplálása még nem sokat szenvedett. 
— Azon idő, melly allatt ezen bajnak gyógyitása meges-
hetik , meghatározhatatlan. Felnőtt egymiknél, kik gör-
bült lábaikon sokáig jártak; hol a' csontok öszveheged-

i 



A' VÉGTAGÉI. 3 2 3 

tek , vagy idomjokban sokat szenvedtek, a gyógyítás és 
gyógyulás lehetetlen. 

1248. S. 

A' dongalábaknál a' gyógyjavallatoh abban állnak, 
hogy az izmok természetes ellenmunkálkodása, és a' láb 
egyenes állása visszaállitassék, a' mi erőmüves készüle-
tek által esik meg; innét az egész orvoslásnak ideje a' 
helyreigazítás, a' helybentartás , és járás korszakára 
osztathatik. 

1249. 

Az első javallat meleg fördő használata által esz-
közöltetik , mellybe napjában kétszer mintegy fél óráig 
tétetnek a' lábak egész térdig; ugyan csak a' fördőben 
iparkodunk a' lábat is természetes irányba hozni, azt 
egy kézzel úgy fogván meg, hogy a' hüvelyk a' láb-
hátra, a' mutató a belső szélre, a' többi ujak pedjg a' 
talpra essenek, a' más kezet a' sarkra alkalmozván, most 
már a' láb és főkép a' sark kifelé forditatik, az elő-
lábat emelvén, a' lábhát lefelé kénytetik. Ezen műbá-
nás csak lassan, de tartósan történjék. A' láb a' vizből 
kivétetvén és illendőleg megtörűltetvén , az alszárnak 
belső és hátsó oldalára, és a' lábnak belső és talpi lap-
jára sertés - vagy lúdzsirral; az alszárnak és lábnak mell-
ső és külső oldalára pedig valamelly léles nedvvel té-
tetnek bedörgölések. A' lábnak természetes irányba való 
tartós húzása végett háromszegű, két harántuj szélesség-
nyire öszvehajtogatott körül belől % rőfnyi hosszaságú 
kendőt használunk, melly a' lábikra alá alkalmoztatik, 
a' két bokák körül kívülről befelé a' lábhát fölött, és 
a' belső lábszél közepén a' talpon kifelé vezettetik, és 
illendőleg megfeszítetvén, a' láb általa kifelé hajtatik; 
ezen körfordulat (tour) ismételtetvén, aztán a' kendőnek 
hegyei a' külső lábszéltüf ferdén ki a' fölső felé vezet-
tetnek, mindketten a' lábnak hátán pógyászcsomóval (Pack-
knoten) köttetnek öszve, és a' bokák körül tekerítetvén, 
egyesítetnek. ( B r ü c k n e r pólyája). Ezen kendőt napjában 
egyszer vagy kétszer szükség alkalmazni, melly mivel 
mind e' mellett is könnyen lecsusszan , azért ragtapasz-
csíkok , ezen pólyázásként alkalmozva, a' lábnak ter-
mészetes irányába való hozására sokkal alkalmosabbak. 

Giese, in der Salzb. med. chirurgisch. Zeitung 1814. Bd. 
4. 75. lap. 

21 4 
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Azon gyermekeknél, kik dongalábakkal jőnek a' világra, az 
első két vagy hároni hónapokban bőrük finomsága miatt, meg kell 
elégednünk azon napjában egynehányszor eszközlendő műbánással, 
melly által aMábat lassanként természetes irányába hozni ipar-
kodunk. Csak később nyúlLatunk az imint említett bánás-módhoz. 
Ezen esetekben a' bajnak csekély volta , és a' részek engedékeny-
sége miatt gyakorta czélunkhoz juthatunk. A' már járkáló donga-
lábú betegek az orvoslásnak kezdetétül fogva szorosan tartóztasso-
nak vissza a' járkálástul. 

S c a r p a a' lábnak halkkal eszközlendő kifelé fordítására 
különös tollat ajánlott, melly a' láb külső oldalára t é te t ik , és 
két szij segedelmével tartatik oda. Ismételve tett tapasztalásaim 
engem arra bírtak, hogy ezen eszközzel fölhagyván, a' ragtapa-
szoknak adjam az elsőséget. 

1250. S. 
Ha már a1 lábbal annyira jöttünk, hogy az kézzel 

természetes irányába hozathatik, akkor az S c a r p á n a k 
úgy nevezett második erőmüvével tartathatik leg-
jobban maga helyében, melly harisnyára alkalmoztat-
ván , éjjel és nappal hordatik. Ekkor a' betegnek meg-
engedtethetik már lassanként róna talajon lépdelni, és ál-
lani. Bizonyos idő múlva, midőn már a' láb magátul 
is megmarad természetes irányában, napközt az erőmű 
félre tétetik, de éjszakára ismét fölalkalmoztatik. A'be-
teg olly fűző sarukat hordozhat legjobban, mellyek 
egész az ujakig füzetnek, és hátsó részökön vékony a-
czéllemezzel vannak készitve. 

S c a r p á n a k gépelye olly czipőbül á l l , mellynek mell-
ső része vékony, bélelt czipötalpbul, hátsó része pedig aczélle-
mezből (kúpoldalos to l lbu l , parabolische Feder) ál l , melly az egész 
sarkat környeli. Ezen kúpoldalos toll belső részéhöz bélelt szíj vagyon 
to ldva , melly a' lábháton átvetve, a' külső oldalán lévő gomb-
ba akasztatik. A' kúpoldalos toll ezen külső oldalán egy vizirányo-
sau a' láb' hegye felé futó más toll találtatik, melly itt a' láb 
körül bélelt szíjjal tartatik oda. Ezen tollnak hátsó végén szíj 
vagyon, melly a' kúpoldalos tollnak belső oldalán lévő gombba akasz-
tatik. A' kúpoldalos toll külső oldalátul egy mértékletesen meghaj-
tott., domború lapjával az alszár felé igazított toll emelkedik egész 
a' terdtájig, melly a' kúpoldalos tollal szegecske á l ta lT. idomra van 
egyesítve. Az alszárhoz való megerősitésére a' bokák fölött és a' 
térd alatt két kitömött szíjak szolgálnak, mellyek pléhmetszetek 
és csórok segedelmével a' függőleges tollon ide 's oda igazítat-
hatnak. Hasonló S c a r p á n a k ezen gepelyéhöz, a' D e l p e c h -
től ajánlott is (id. m. Pl. V. VI. V I I . ) — E z e n erőműveknek tu-
lajdonítjuk az e lsőséget , minden más e' rendbeliek fölött. 

W) MEINHAOSEN, in Gött. gel. Auzeig. 1790. 713. 1. 1807. 2049. 
1. 1801. 1321. 1. 

BRÜNNINGHAUSEN , in RICHTER's chirurg. Bibl iothek. Bd. X V - 566. 
1. Tab. I. Fig. 1, 2. 3. 
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BLOEMER'S Maschine S. B. BRÜNS, Diss. de talipede varo. Bcrol. 
1 8 2 7 . 

1,251. g. 

A' láb természetes irányába való minél sebesebb 
hozatala végett, az Achilles', ollykor pedig a' szárkapocs izom 
inának átmetszése ajánltatott, mi megesvén, a' láb P e -
tit-féle fordított papuccsal tartatik helyzetében. A' 
dongalábnak magosabb fokaiban, és a' megnőtt egymik-
nél az Achilles inának átmetszése gyakorta válóban azöu 
egyetlen egy szer, mellyel a' láb természetes irányába 
igazítathatik 2') 
1) M. G. THILENIUS , medicinische und chirurgische Bemerkun-

gen. Frankfurt 1789. 335. 1. 
MICHAELIS, über die Schwächung der Sehnen durch, Einschnei-

dung, als einem Mittel bei manchen GIiederverunsta.ltijngen. In 
HüFELAND^S und.HIMLY's Journal. Bd. VI. Novemb. 1811. 3 .1. 

SARTORIUS , in SIEKOI.D'S Sammlung seltener und aussei lesener 
chirurg. Beobachtungen und Erfahrungen. Bd. III, 2,58. 1. 

2) D e l p e c h az. id. h. Pl. IX. 

B. . . . . „;-' ; ' . 

A' kaVs ibaJáb . 

1252. S-

A' lacsibaldb a' dongalábnak ellenébe álló éktelen-
ség, mellynél nem valóságos elfordulás, mint inkább 
a' lábnak olly kifelé térő tévedése-Yán jelen, hogy a' 
belső boka igen kidudorodikj^tíelyebben esik, és a' kül-
ső alatt többé kevesbé nagyicivájulást képel, á' láb hát-
nak természetes domborúsága , és a' talpnak kivájottsá-
ga elvesznek, és a' láb ráhágáskor a' talajt a' talpnak 
egész fölületével egyenlően éri. A' láb öntövében leg-
szélesebb. Menés közben a' kacsibalábuaknak térdei be-
felé állnak, a' lábak kifelé, ügy hogy leginkább bfelső 
lábszéleikön állnak. 

Ezen bajnak okai eléggé nem ösmertetnek, asszo-
nyoknál és gyermekeknél a' 40-dik esztendeig ritkán 
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fordúl elő. Hihetőleg már a' gyermekeknél van bizo-
nyos hajlam jelen ezen bajra főkép a' lábtő csontjaiban, 
midőn aztán később munkaműves erőszakok, nagy eről-
ködések 'stb- által a' sarkcsont akként fordúl befelé, 
hogy külső lapja egyszersmind fölfelé, a' belső pedig 
lefeié tekint inkább. Hogy a' sarkcsontnak ezen hely-
változása alatt egyszersmind az ugracsont, valamint a' 
többi lábtőnek csontjai i s , nem különben az ezeket ösz-
vekapcsoló szálagok helyzetökben megváltozzanak, az a' 
dolog természetébül következik, 

1254. 

Ezen éktelenség ellen soha segedelem nem keres-
tetik, melly azonban azon oknál fogva nevezetes, hogy 
a' vele bajlódó emberek nagyobb lítakat nem tehetnek, 
azért, mert lábaik a' bokák körül földagadnak, a' tal-
pak fölsebesednek, 's azért gyalogkatonai szolgálatra 
ügyetlenek. Ezen tekintetből azonban a' kacsibalábat, â  
széles vagyis tepsilábtul meg kell különböztetni, melly a' 
láb rendes idomának nagyságában áll, és a' lábnak gyakor 
használata által okoztatik, melly alatt a' közeplábcson-
tok fejei közt kifeszített oldalszálagok kinyújtatnak. 

Circulare an Preussens Militärärzte, betreffend den Unter-
schied des breiten und des Plattfusses , Behufs der Rekrutenun-
tersuchung. In RUST'S Magazin. Bd. V. 1. 1. 

c. 
L ó l á b . 

JOERG , über die Verkrümmungen. 77. 's köv. 1. 
ZIMMERMANN, der Klumpfuss und Pferdefuss. Leipzig 1830. 

1255.S. 

A' lóláb, vagy hegyláb (pes equimis) azon éktelen-
ség , melly alatt az egész láb az alszárral ugyanazon 
irányú lévén, a' sark igen fel vagyon húzva, úgy annyira 
hogy a' beteg menés közben csak lábhegyein lépdegel. 
Az Achilles ina igen meg van húzva, a' láb egyszersmind 
úgy meghajtva, hogy hátának domborúsága, és a' talp-
nak homorúsága öregbedve vagyon. 
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1256. S. 

Oha ezen bajnak a' lábikra izmainak szabálytalan 
öszvehuzódásában ál l , később talán még a' talpizom, a' 
hátsó sípizom, a' hosszú szárkapcsizom is megrövidülnek, 
és a' bajt öregbítik , mellynek nagy kifejlődésében a' 
szökcsontnak ízfölűlete olly igen előtolódik j hogy a' síp-
csonttal való érületébül kilépvén, ez csaknem egészen a' 
sarkcsont hátsó részére esik. — A' lóláb többnyire együtt 
szült baj; de a' lábtőnek beteges változásai is lehetnek 
elféle éktelenségnek, idomtalanságnak okai. 

1257. S. 

Orvoslása ezen bajnak, fordőkben, az öszvehúzott 
lábikrái izmokba és inakba tett lágyitó bedörgölésekben, 
és olly mübánásokban állónak, mellyek által a' sarkat 
le , az előlábat pedig föl iparkodunk igazgatni; az or-
voslást végre a' J ö r g t ü l ajánlott erőműnek 1') alkal-
mozata zárja be. — A' már elévült bajban az egyetlen 
egy szert ismét az Achilles inának átmetszésében, és il-
lendő kötözésekben találandjuk. 

1) Id. m. Tab. VI. 

Ezen erőmű czipőbiil ál l , mint a' dongalábaknál a' 
S c á r p á é . Külső oldalán ezen czipőnek szinte egy vas 
pálcza emelkedik a' térd-tájig, melly az alszárhoz szíjak-
kal erősitetik. Ezen pálczának alsó részéhöz akasztóke-
rekkel (Stellrad) toll van oda alkalmozva, mellyen egy 
vas vessző vagyon, a' láb mentében előfelé szaladó; ezen 
vesszőnek végébe a' lábnak mellső részén vezetett szíj 
akasztatik, melly által a' láb szüntelen fölfelé húzatik. 

2) D e l p e c h id. ra. Pl. IX. X . 

1258. 
A' mi még egynehány ^níásféle görbedéseket illeti, 

mellyekneka' végtagok csofítjainak húzamosságában, vagy 
ízüléseiben lehet helye, mint p. o. az alkarnak a' föl-
kar , vagy az alszárnak a' fölszár felé való hajlása, az 
alszár csontjainak göi'bedései, a' térdízületnek k i - vagy 
befelé fordulása, és a' dongakéz (Klumphand) támadá-
sokra nézve mind azokat mondhatjuk, miket átalában 
és az egyes görbedésekrol eddig mondottunk. Úgy az or-
voslást is belső és külső szerek, valamint az egyes Ja-
jokhoz illesztett gépelyek által könnyű leend jvr'dosl~ 
tani, melly utolsók mindenkor tollerő által - , i a l r noz-
tassonak. 
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Lásd: 

ANDRY , Orthopädie, oder die Kunst bei Kindern die Unge-
staltheit des i Leibes zu verhüten. Aus dem Französj Berlin 
1744; 8. 

J O E R G , a z i d . h . 

WINTER , Beschreibung verbesserter Vorrichtungen zur Heilung 
schiefer Kniegelenke und ihrer Anwendung; in RUST'S Magazin. 
Bd. IV. 163. 's köv. 1. Tab. I. ugy a' fölhozott munkák leg-
főbbikét. 
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Az üszvefüggésnek szabálytalan kinyulásán 
alapuló hibák. 

A . ) 

Az l i t e r e k b e n . 

Az üt ér dag, 

E L S Ő S Z A K A S Z. 

A Z Ü T D A G O K Á T Á L Á N O S A N . 

T. LAUTH , Scriptorum latinorum de aneiirysmatibus collectio. C. 
XV. Iconib. Argent. 1785. 4. Tartaltóa : F . 'L M. LANCISIÜS , de 
aneurysmatibus. G. GUATTANI, de externis aileurysmatibus. Rom. 
1772. A. MURRAY , in aneyrysmata femoris animadversiones. 
1781. G. J. TREU, aneurysmatis Spurii post venae basilicae se-
ctionem orti história et curatio. Norimb. — C. ASMAN , de aneu-
rysmate. 1773. J. WELTINUS , de aneurysmate verő pectoris 
externo. 1750. MATANI , de aneurysmaticis praecordiorum mor-
bis. Francof. 1766. J. VERBRUGGE, de aneurysmate. L . B. 1775. 

NICHOLLS . on aneurysms in generál: in philosophical Transactions. 
Nro. 402. 440. 1. 

PENCHIENATI , recherches anatomico-pathologiques sjy les aneur 
rysmes des artéres da 1' épaule et du bras, -r- des arteres cru-
rales et poplitées; in Mém. de l' acad. des Scienc. de Turin 
1784—85. 131—191. 1. 
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PALLETTA, über die S c h l a g a d e r g e s c h w u l s t ; in KÜHN'S und W E I -
GEL'S i tal . med. chirurg. Bibl. Bd. IV. 

DESCHAMPS , sur la ligature des principales artéres blessées et 
particulierement sur 1' aneurysme de 1' artére poplitee. Paris 
1797. 1 1 

R. CAILLOT, Essays sur 1' aneurysme. Paris a VII. 
A . F . AYRER, über die Pulsaderschwülste und ihre chirurgische 

Behandlung. Gött. 1800. 
J . FLAJANI, Beobachtung en über 'die Schlagadergeschwülste der un-

teren Gliedmaassen. Aus dem Ital. von K . G. KÜHN. Nürnb. 
1799. 

A. SCARFA , über die Pülsadergeschwiilste. Aus d. Ital. übers, 
mit Anm. u. Zus. von HARLES. Zürich 1808. 4 . 

FREER'S , observations on aneurism and some diseases of the ar-
terial. Syst. Birmingham 1807. 

J . HODGSON, treatise on tlie'diseases of the arteries and veins, 
comprising the pathology and treatement of aneurysms a n d w o -
unded arteries. London 1814. 
— — von den Krankheiten der Arterien und Venen , mit 
besonderer Rücksicht auf EntWickelung und Behandlung der 
Aneurysmen und Arterienwunden. Aus dem Englischen von F. 
A. KOBERWEIN. Hannover 1817 . 

G. A. SPANGENBERG, Erfahrungen über die Pulsadergeschwülste; 
i n HORN'S Archiv . 1815 . 209~ 1. 

A. SCARPA , Abhandlung übel' die Unterbindung der bedeuten-
deren Schlagadern der Gliedmaassen , mit einem Anhange zu 
dem Werke über die Schlagadergeschwulst. Aus d. Ital. übers, 
von F . PARROT. Berlin 1821 . 

C. H . EHRMANN , Structure des artéres , leurs propriétés, leurs 
fonctions et leurs alte'rations organiques. Strasb. 1822. 4. 

Sammlung einiger A b h a n d l u n g e n von ScARPA, VACCA , BERLING-
HIERI und UCCELLI , über die Pulsadergeschwülste. Aus d. Ital. 
mit Zus. von SEILER. Zürich 1822. 4. 

TH. TÜRNER, Practical Treatise on the arterial System. Inten-
ded to illustrate the Importance , of studying the Anastomo-
ses in Reference^ to the Rationale of the new Operation for 
Aneurysme and;, the surgical treatement of Hemorrhage. With. 
orig. col, Pl . London, 1826. 

DELPECH , Observations et >Reflexions sifr la ligature des princi-
pales artéres; in ciinique chirurgicale de Montpellier. Tom. 
I . P . I . . - / jo - - " M Q H 

GCTIIRIE , oú the diseases and lnjuries of arterieß with the Ope-
rations requireJ ! för their eure. London 1830. 

Lásd. Ezenkívül. 
A. L. M. VELPÉAI) , Traité d' Anatomie chirurgicale. Tom. I. 

II. Paris 1825. 8. és 
L.r J. von BÍERKOWSKI , Anatomisch - chirurgische Abbildungen , 

nebst Beschreibung der chirurg. Operationen u. s. w. Mit ei-
ner Vorrede von ROST Mit 40 SteitfrfhicMafeTri. Berlin. 1826 
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E. BUJALSKI. Tabulae Anatomico-chirurgieae. Petropol. 1828. 
B. FRORIEP, chirurgische Anatomie der Ligatur-Stellen des mensch-

lichen Körpers. Mit 18. Tafeln. Weimar 1830. Fol. 
J. P. MANEC, Traite' theoretique et pratique de'la ligature des 

Ar,téres. Paris 1832. Fol . 
G. L . DIETERICH , das Aufsuchen der Schlagadern behufs der Un-

terbindung zur Heilung von Aneurysmen , nebst Geschichte der 
Unterbindungen. Nürnberg 1831. 8. 

1259. 5. 

Vterdagnak, vagy rövidebben ütdagnak (Aneurys-
ma) minden olly daganat neveztetik , mel ly valamelly 
ütérnek részintes kitágulásán, avagy az ütér hártyáinak 
előrement megválása után a' vérnek az üteret környelő 
sejtszövetbe történt kiöntődésén alapúi. Az első esetben 
az ütdag való vagyis igazinak (aneurysma verum) a' 
második esetben pedig álnak (aneurysma spurium) ne-
veztetik. Némelly írók a' két említett űtdagon kivül 
még vegyűltet (aneurysma mixtum) is vettek f ö l , hol 
t. i. vagy miután a' külső ütérhártya megszakadott vol-
na, a' belsők kitágulnak, avagy megfordítva J'). Ezen 
nevezet azonban azon esetre is használtatott, mellyben 
valamelly való ütdag fölfakadván, a' vér a' sejtszövet-
be ömlött ki 2'). .— Vegyült ütdag az első értelemben 
nincsen. B r e s c h e t 3') szorosan tett észrevételek által 
mindazonáltal bebizonyította, hogy az üterek középső 
hártyája megszakadván, a' belső hártyának a' középső 
hártya nyílásán keresztül lett kilépése, és a' külső hár-
tyának kifeszülése által tömlőképü tágulás származott 
legyen. Midőn az ü t - és visszerek egyszersmind meg-
szakadnak, és kitágúlnak együtt, az állapot visszdagos 
ütdagnak (aneurysma varicosum), vagy ütdagos visszdag-
nak (varix aneurysmaticus) neveztetik. 

1) W . HUNTER , in medical Observat. and Inquir, Vól. I. 
338. lap. / 

2) A. MONRO , in Essavs and Observations of Edinburgh. 
Vol. I I I . 2 3 5 . 1. 

3) Ueber die verschiedene Arten des Aneurysma j'-in FRO-
R I E P ' S N o t i z e n . J a p . 1 8 3 3 . 3 0 1 . 1. " 

1260? S-, 
Az igazi ütdagnál az ütérnek falai , vagy csak az 

ütér lefolytának kisebb részén tágulnak ki (való 's kor-
látolt ütdag, aneurysma verum cirfcumscriptum); avagv 
nagyobb részre terjed a' kitágulás, és lassanként vész 
el a' környelő részekben (való tágas v. terjcdett ütdag, 
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aneurysma verura diffusum). Az álütdag hasonlólag kor-
látoltra vagy másodlagosra (aneurysma spurium circum-
scriptum, seu consecutivum) és terjedlre vagy eredetire 
(aneurysma spurium diffusum, seu primitivum) osztatik. 
— Az első esetben a' vér az üterek sejtszövete alá öntőd-
vén e l , ezt tömlőként feszíti k i ; a' második esetben az 
ütérnek minden hártyái megszakadtak, és a' vér az egész 
tagnak hézagai közé elömlik (243. S-). 

B r e s c h e t (id. m.) az ütér - csatorna kitágulásának külön-
böző alakjára nézve négy fő fajait különbözteti meg a' való ütdag-
nak , t. i. 1.) a' való tömlSképü ütdag , hol az ütér lefolytának 
valamelly helyén földagadván kis tömlőt mutat, melly az iitér 
minden hártyáinak kitágulásábul szavmozik. 2.) a1 való orsóképü 
ütdag , mellyben az ütérnek mentében ennek minden hártyái kitá-
gulnak , az ütér föl és lefelé is lassanként szűkülvén, orsóképű 
daganatot mutat. 3„) a' való héngerképü ütdag, hol az ütérnek 
csatornája nagyobb vagy kisebb terjedetre sokkal többé vagy ke-
vésbé egyenlően ki van tágulva. 4.) a' való visszdagos ütdag vagy 
az ütdagos visszdag, ennél a' tágulás az ütér nagyobb vagy ki-
sebb terjedetére , ollykor az egész edénytörzsökre és főágaira e l -
terjed, azonkép, mint a' vérerek visszdagánál (Varicositaet). — 
Ezen haránt táguláson kivül ezen edénynek még kihosszabbodása 
is tapasztaltatik , melly görbedéseket képelvén, nagyobb vagy ki-
sebb számú tekervényeket mutat. Ollykor az egész ütércsatorná-
nak ezen hirtelen kitágulásán kivül némelly helyeken csomók, vagy-
is apró korlátolt ütdagos tágulások vétetnek észre, melly eset 
való tömlő - képü , és némellykor vegyült ütdagokat teszen. Az 
ütérfalak igen gyakorta meg vannak vékonyodva, lágyak, és ösz-
vesüllyednek , hasonlólag a' visszdagos vérerekhöz, holott más-
kor a' való hengerképü ütdagnál a' falak megvastagodnak. A' vissz-
daggal meglepett ütérnek nagy hasonlósága van a' visszdagos vér-
érrel , ezen esetben azonban az ütér-verés mindénkor eléggé nieg-
különözöleg és bizonyosan fölvilágitja a' baj való természetét. 

1261. S. 
Azon tünemények, mellyek az ütdagot bélyeglik, 

ezek: az ütér menetelének megfelelő helyén bizonyos kis, 
rugalmas vergődő daganat támad, melly nyomásra eltű-
nik , de a' nyomás megszűnvén, csak hamar elő áll is-
mét.' Az érverés megszűnik. Ha az ütér a' daganat és 
szív közt megnyomatik, az érverés megszűnik, a' daga-
nat egyszersmind feszülésében enged; ha pedig az ütéfr 
a' daganat alatt nyomatik meg , akkor ez jobban meg-
feszül, az érverés jobban éreztetik. A' daganat többnyi-
re nem fájdalmas, az azt fedező bőr meg nem változik, 
és csak hamar nevezetes nagyságra növekszik. Azon arány-
ban, minta ' daganat öregbedik, és a'benne foglalt vér meg-
hegedésétül keményebb leszen, nyomás által többé ele-
nyésztetni nem lehet; az érverés benne gyengül, olly-
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kor egészen elvesz. — Ha a' daganat már nevezetes nagy-
ságra növekedett, a' környelő részekre nyomása és feszü-
lése áltól ártalmasan hat, a' beteg ütérben az egyebb 
vér — és nyirkerekben a' nedvkeringés meggátoltatik, az 
idegek nyomatnak, a' szenvedő rész táplálkozása, me-
lege, érzékenysége csüggednek, a' tag vizenyesen puífad 
fö l , a daganat visszdagos edényekkel fedődik, szeder-
jes leszen, az azt környelő izmok és csontok is egé-
szen elromolhatnak az állandó nyomás által. — A' da-
ganatot fedező részek kitágulása által ezek végre meg-
gyuladnak, a' gyuladt rész legemelkedeltebb helyén tá-
lyog , vagy többnyire fenevar támad, mellynek lemál-
lása után a' meghegedett vér kiürül , és veszedelemmel 
fenyegető, vagy épen halálos vérzés áll be. A' mód 
nélkül nagy kifeszülés által a' daganat takarói meg is 
repedhetnek. A' daganat nagysága olly messze haladhat, 
hogy a' körös körül fekvő részek nyomása és pusztu-
lása miatt a' tagnak táplálása megszűnvén., ennek el-
halnia kell. 

Ha a/, iitdagos tömlő mind inkább növekedik, úgy az a' 
környelő részekkel öszveheged , mellyek gyuladás és hegedékeny 
nyirk kiizzadása által megvastagodván , képesek, ba bár az üterek 
hártyái megszakadnak is, a' vérnek a' résznek minden hézagaiba va-
ló behatását föltartani. Hanem ha az iitdagos tömlö hirtelen meg-
reped , mielőtt t. i. ezen öszvehegedések megtörténtek volna, 
akkor a' vér a' résznek minden hézagaiba szétomlik. 

í m s. 

A' korlátolt való és álütdagÖk közt a' következő 
kűlönöző jelek adatnak többnyire elő: a' való a' tett 
nyomásra csak hamar elmúlik, de ugyan csak olly se-
besen vissza tér ismét a' megszűnt nyomás után; az ál-
iitdag csak lassanként enyésziltefr^csák lassan emelke-
dik ismét fö l , ha a' nyoimís^megszűuik, mivel a' vér 
a' tömlőből csak lassanként szivárog az ütérbe, és ebből 
ismét csak halkkal tér vissza amabba. Gyakorta recsegő 
hangot hallhatni akkor, midőn a' vér ismét tömlejébe 
hat. Az álütdagnál az érverések gyöngébbek, mint a' 
valónál, és a' daganatnak nagyobbodásával hamarább el-
tűnnek. Azon nyílás , melly által az ál - ütdagnak töm-
leje az ütér üregével közösülésben ál l , csak csekély, ha 
t. i. az ön fenekével öszvehasonlítatik,- az üterek mind-
annyi hártyáinak részintes kitágulásánál a' vér bemene-
telére szolgáló nyílás épen olly tágas mint a' tömlőnek 
feneke. Hol a' tágulás az ütérnek egész terjedetét elfog-
lalja, a' daganat mindenkor henger, — vagy peteképű, 
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a' nyomásnak könnyen enged, és halottban mindenkor 
kisebbnek találtatik mint életben. — Az ál ütdagnak ido-
ma szabálytalan, és a' halottban is ugyan olly marad, 
mint életben volt. A' való ütdagnak tómlejébe vérhe-
gedmények rétegei soha sem tétetnek l e , a' mi az ál üt-
dagolmál mindenkor vagy pedig csak a' legritkább ese-
tekben nem történik Minél jobban kinyúlnak az 
ütereknek minden hártyái, annál inkább megvékonyod-
nak azok, holott az ál ütdagnak tömleje vastagbodik 
inkább 2"). A' való hengerképű ütdagnál azonban a' fa-
lak hasonlókép megvastagodnak, úgy hogy ha az ten-
gelyökhöz képest függőlegesen átmetszetik , a' falak 
nem süllyednek öszve. 

1 ) H O D G S O N , a z i d . h . 8 2 . 1 . 

2) SCARPA , Abhandlung über die Unterbindung u. s. w. 
84—85. lap. 

3 ) B R E S C H E T , a z i d . h . 

1263. S-

Az ütdagoknak más daganatoktul való különbsége 
érverésükön, nyomás alatti kisebbedésükön , nyomás 
szüntével újra támadásukon, és a' daganatnak az üterek-
nek megfelelő lefolytán alapúi. Hol tehát az érverés 
csekély, vagy épen nem érezhető, a' daganat nyomás 
által nem kisebbítethetik, ez akkor annál nj^omosabban 
vizsgáltassák ki, midőn támodására és kezdetkori tulajdo-
haira kell fő figyelemmel lennünk. — Azon daganatokban, 
ntellyek nevezetesebb üterek szomszédságában vannak, 
vagy épen ezeken fekszenek, az üterek vergődése szinte 
észrevétetik, mellyet mégis a' gyakorlott tapérzék kön-
nyen kiveszen , mel ly t. i. a' daganat emelkedése és 
süllyedésében áll; ha azonban il ly daganatok talán ned-
vet foglalnak magokban, ebben a' nedvvel közlött moz-
gás hullámzássá válván , a' kórhatározatot kétségessé te-
heti; de ez esetben is néműlegbizonyosokká leszünk, ha 
az üteret a' daganaton fölül megnyomván, szorgalma-
san kipuhatoljuk. 

1264. 

Az ütdagok, vagy magok magoktul, vagy némelly 
külső befolyások által szármoznak. Az első esetben több-
nyire egy helynél többön erednek, még pedig vagy egy-
szerre, vagy egymás után; a' mi arra mutat, hogy az 
üteres rendszerben valamelly kóranyag telepedett légyen 
l e ; és főkép á' csúzban, köszvényben, görvélyben és 
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bujasenyvben szenvedőknél, a' higanyfalóknál, a'része-
geseknél tapasztaltatik ezen baj. Ezen esetekben gya^ 
korta az űterek belső hártyáinak gyuladásai, fekélyedé-
sei történnek, a' belső és középső ütérhártyák follazul-
nak, megvastagodnak, sőt megcsontosodnak , mi által az 
üterek falai a' vér árjainak engednek, avagy a' belső és 
középső falak megszakadnak, elroralanak. Azon külső 
ártalmak, mellyek az ütdagot előhozni képesek, ezek: 
sértések, nagy terhek emelése, ugrás, hányás, köhögés 
közben való erőlködések, 'stb. — Ezen külső ártalmak 
(a' sértéseket természetesen kivévén, annál előbb leen-
denek ütdagot előhozni képesek) ha t. i. az üterek hár-
tyái az említett módon betegesen el vannak változva. 

1265. S. 

Mindenik ütérben támodhat ugyan tágulás, ezen baj 
azonban a' belső ütereket inkább kedvelli mintsem a'kül-
sőket. Oka ezen gyaporaságnak azon körülményben lát-
szik lenni, hogy minél közelebbek az üterek a' szívhez, 
annál vékonyabbak is falaik átmérűjökhöz képest, kö-
vetkezőleg a' vér heves lökködésének annál kevesbé áll-
hatnak ellen. Azon görbedéseknek is vagyon az ütda-
gok szapora előfordulására befolyása, mellyeket az üte-
rek lefolytokban itt ott képelnek. — A' függér (aorta) 
ívén leggyakrabban jő elő az íitdag, ez után következ-
nek a' térdalyütér, a' lágyékütér , a' hónalyi ütér, és 
fejér ütdagai. — Az álütdag mint az ütér sérelmének kö-
vetkezése leggyakrabban tárnod a' karütéren a' szeren-
csétlenül lett érvágásnak következésében. 

1266. g. 

Azon korábbi vélemény, hogy a' magoktul szár-4 

mozott ütdagok csaknem mindenkor minden ütérhártyák 
kitágulásain alapuljanak, sok iróktúl szóba vétetett ugyan 
már, S c a r p a által mégis legalaposabban megczáfolta-
tott , és az ütdagok okául az üterek belső hártyájának 
megrepedése, ezen repedés által történt vérömlés, és az 
ütér sejtes hüvelyének kitágulása állítatott. Való voltát 
ezen véleménynek az üterek hártyáinak egésségkori ál-
lapotján, és az ütdagos erek szoros megvizsgálásán mond-
ják alapulni az ezen párthoz szegődő irók; az üterek 
belső éŝ  középső hártyái t. i. csekély érméczességük 
miatt, a' nélkül hogy szakadjonak, nem igen nyújtat-
hatnak ki , holott ellenkezőleg a' külső sejtes hártya ma-
gas fokban nyulékony. — A fürkészetekből azt mond-
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ják kitetszeni, hogy minden nevezetesebb ütdagoknál, 
ezeknek tulajdon tömleje nagyobb vagy kisebb, gyakorta 
czafrangos szélű, ollykor kemény és kérges nyílással 
közösüljön az ütér üregével, hogy tehát a' dagaaat az 
üteret egész terjedetében soha sem lepje meg , mint is 
történni kellene, ha az ütér-hártyák mindannyian ki-
volnának tágulva, hanem bizonyos kocsányon függő tol-
dalékhoz hasonlólag függjenek az ütérrel öszve: továb-
bad, hogy az ütér falában, a' repedt helynek által ellené-
ben az egyes hártyák természetes állapotjokban légye-
nek, és egymástol világosan megkülönböztethessenek; 
hogy a' magátul származott ütdagoknál a' belső hártyák 
többnyire hasonlólag legyenek megváltozva (1264. 
a' mi szakadásukat pártolja inkább mint tágulásokat; ide 
járul még az is , hogy ha az üterek minden hártyáinak 
kitágulása megengedtetik ezen ütdagoknál , akkor a' 
vérnek mindenkor az edény üregében belől kellvén ma-
radnia, vérhegedménynek gyüleme nem szármozhatnék. 
— Oka azonban annak, miért vétessenek olly könnyen az 
ütdag tömlejeűl az litereknek minden hártyái , abban 
gondoltatik lenni, hogy a' sejtes hártya mindenkor ne-
vezetesen megvastagodva, és a' repedés körül az üterek 
belső hártyáival, mellyek itten mindenkor többé keves-
bé el vannak fajulva, 's gyakorta egészen töredékenyek, 
a' legszorosabban öszve vagyon nőve. Egyébiránt mind 
azon jelek, mellyek a' kitáguláson alapuló iitdagok szá-
mára fólhordatnak , a' szakadáson alapúló ütdagokat 
egyenlően érdeklik. - — S c a r p a egyedül a' függéren kö-
zel a' szívhez engedi meg minden űtérhártyák egyszer-
smindi kitágulásának lehetségét, melly itt is csak bizo-
nyos fokig' haladhat, mellyen túl a' a'belső hártyák, 
úgy mond, megszakadnak. 

1267. S. 

Bár milly figyelmesen és szorgalmasan gyűjtögette 
is S c a r p a tapasztalmányait, és észrevételeit, és bár 
milly nyomos legyen is Ítélete azon vélemény ellen , 
melly szerint némellyek gyakorta olly könnyen meg-
engedik az ütdagoknál minden literes hártyáknak 
kitágulását ; átalánosan és közönségesen még sem si-
múlhatunk nézetéhöz. — A' kórbuvárok által tett leg-
szorosabb vizsgálatok azt mutatják , hogy az litereken 
nem csak egész terjedetökben , hanem egyes helye-
ken is lehetségesek a'kitágulások ''). Aztán meg S c a r -
p a maga is megengedi az üterek minden hártyáinak 
lehetséges kitágulását a' fiiggér ívén ! Öreg szemé-
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ly éknél főkép némberi nemiteknél a' fiiggér ívének kitá-
gulása a' természetesnél kétszer nagyobbra növekszik, a' 
nélkül hogy elfajulásnak vagy szakadásnak lett volna 
helye. Maga a' függérnek törzsöke is mindenütt egyen-
lően kétszer olly bőre találtaték kitágulva 2'). A' búvár 
(víz alá merülő) állatoknál, hogy a' függér és tüdütér-
nek kezdetei tömérdeken kitáguljonak, az valamelly k ö -
zönséges tünemény. Olly ütdagnak vizsgálatánál, hol a' 
belső hártyák már meg lévén szakadva, a' sejtes szövet-
ben nevezetes tömlő képült , gyakorta az ütérnek 
nyilama azon tájon, hol a' repedés vagyon, igen meg-
nagyobbodva , az ütérnek belső és középső hártyáján pe-
dig semmi más változás nem találtatik, csak kinyújtva 
és megvéknyodva vannak. Az üterek mellékágainak ki-
tágulásai is S c a r p a ' nézete ellen szőlanak, ha t. i. a' 
vérkeringés a'főtörzsökben valamikép meggátol tátik, úgy 
a' hajereknek gyakorta nevezetes kitágulásai is a 'nem so-
kára közelebbről tekintendő vértaplónál. Ezen lött-dol-
gokbul azonban csak annyit következtethetünk , hogy 
minden űtérhártyának egyszersmindi kitágulása lehetsé-
ges legyen, melly midőn már bizonyos foltig haladott, 
a' középső és belső űtérhártyának szakadása következik, 
tehát a' tulajdonkép való ütdagból ál leszen. 

1 ) H O D G S O N , a z i d . h . 7 4 . 1. — BRESCHET , a z i d . h . 

2) MECKEL, Handbuch der pathologischen Anatomie. Bd. II. 
TILL. I. 241. 1. 

1268. g. 

Ámbár az (1246. 5~ban) fölhordott kimenetelek az 
ütdagoknál a' legközönségesebbek, és a' betegség magá-
ra hagyva csaknem mindenkor halállal végződik; az 
mégis magátul is meggyógyul—ollykor, a' mi külön-
böző gyógyfolyamatok áTtal eszközöltethetik: 

1.) Ha az ütdagnak tömleje nevezetes nagyságra 
növekedett, általa az ütér öszvenyomatván, el is enyész-
hetilt. Ritka eset. 

2.) Olly erős gyuladás, melly az ütdagnak egész 
törnlejét ellepi, és genyedéssel vagy fenével végződik, 
magára az ütérre is ol ly erővel munkálkodhatik, hogy 
általa ennek Öszvehegeaése okoztatik , és a' tömlőnek 
fölrepedése után semmi vérzés nem támad, hanem a' ge-
nyedő hely az ütdagnak nyoma nélkül bezáródik. 

3.) A' tömlőbe rétegenként tevődik le a' heged-
meny , mi által amannak ürege mind inkább kisebbszik, 
's végre egészen kitöltődik. A' hegedmény magába az 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 2 2 
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ütér csatornájába is elterjed, 's ezt egészen betölti, 
egész a' legközelebb érágig a' daganat fölúl vagy alatt. Az 
ütdag ezen önkénytes gyógyulásának faja a' daganatnak 
keményedése, mind inkább gyöngülő, végre elenyésző 
érverés által árulja el magát 1'). 

4.) A' tömlőben foglalt hegedmény merő, húsos , 
szalonnás tömeggé változhatik, mi által a' tömlőnek 
fölpukkadása gátol tátik., melly mellett mégis az ütér 
nyilama megmarad, a' tömlő pedig fölszivás által las-
sanként kisebbszik 2"). 

4 . ) H O D G S O N , a z i ( l h . 1 1 4 . i . 

2 , ) Ugyanott 118. 1. 
Valamennyi ütéibártyák egyszersmind! kitágúltokkor az ön-

kénytes gyógyulás lehetetlen , mivel a' baj hegedinénybül kdszülen-
<16 lerakodásig soha sem juthat. 

S C A R P A , a z i d . H . 8 8 . I . 

1269. S-
A' mi az ütdagok önkénytes gyógyulásárul monda-

tott , ugyan azt a' müsegedelemre is alkalmozhatjuk. Az 
űtdagnak orvoslása átalában csak annyira lehetséges, a' 
mennyiben az iitérnek bezáródása, avagy a' hegedmény-
nek a tömlőben annyira haladó megszaporodása eszkö-
zöltetik, melly által az a' lökködő vér hatalmának ellent 
állhat, és lassanként öszve húzódik, midőn az ütér átjá-
ratos marad. 

1270. S. 

Az edénytörzsöknek elenyészete után a' tagban a' 
vérkeringés a' mfellékágak által tartatik fö l , mellyek 
föltünőleg kitágulnak, és számtalan öszvenyilások által 
egymással közösülnek. Több esetben az edények köz-
vetetten, látszatos öszvenyilásait tapasztalhatni, úgy hogy 
a' főtörzsöknek bezáródása után a' vérözön egyszerre 
a' mellékágakon megyen, más esetekben a' mellékke-
ringés apró számtalan Öszvenyiló ágak által történik ''). 
Azon különböző módtul, melly által a' mellék keringés 
visszaállítatik, és részint azon időponttul, mellyben a' 
főtörzsöknek elenyészete után az edények vizsgáltatnak, 
függhet, váljon á mellékágak többé kevesbé vagy épen-
ségesen nem tágulnak-e ki. Azon számos vizsgálatok tehát, 
mellyekben valamelly üteres főtörzsöknek elenyészete 
után a' tagnak egyebb üterei nevezetesen kitágúltak, azon 
hű tapasztalmányokat meg nem czáfolják, mellyekben 
ezen kitágulás nem vétetett észre 2')-
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1 . ) HODGSON , az i d . h . 2 3 5 . 1. 

2.) TIÍESLING , Diss. de aistendis haemorrhagiis. Graen. 1804. 

WALTHER, neue Heilart des Kropfes u. s. w. Sulzbach 1817. 
65. lap. 

1271. 

Azon szerek mellyek átalában az ütdagok orvoslá-
sára ajánltattak, a' következők : nyugalom, és a' beteg-
nek lobellenes magatartása, a' daganatra tett hüvösitö és 
öszvehuzó szerek aZkalmozaia, az ütdagos érnek nyomá-
sa és lekötése. 

1272. S. 

Szorosan őrzendő nyugalom, gyöngítő orvoslás , 
korlátolt életmód, ismételt, egész a'legnagyobb gyönge-
ségig folytatott vércsapolások ( V a l s a l v a 'gyógymód-
ja) a' gyüszőfü leveleinek belső használata teszik azon 
egyetlen egy gyógybánást, melly által a' belső iitda-
goknál talán eszközöltethetik a' gyógyulás, a' mennyi-
ben a'vérkeringés erejének nevezetes leverése által a' vér 
a' tömlőben megheged, és azon nyílás, melly által a' 
tömlő az literrel közösül, bezáródik. Bizonyos esetek-
ben ezen gyógybánás mellett az ütérnek nyilama még 
megtartathatik (1268. SO > esetekben pedig a' vér-
hegedés az ütérben tovább haladván, ezt bezárja. — A ' 
való iitdagoknál ez által az ütér falainak csekélybedése 
és öszvehuzódása eszközöltethetik. 

1273. g. 

Az öszvehuzó szerek , mellyek azon czélbul alkal-
moztatnak, hogy az üjjerek^líártyái feszerejöket ismét 
visszanyerjék, vagy a' tömlőben a' vérnek tökéletes he-
gedését eszközöljék, a' következők: hideg vízzel, törött 
jéggel, kína, tölgy héj főzetével 'stb. tett borogatások. Ha 
ezen gyógybánás, melly már a' koránbi időkben alkal-
moztatott, némelly esetekben talán jó fogonattal hasz-
náltaték, az akkor részint a' vele öszvekapcsolt nyomás-
nak , részint a' beteg nyugalmas magaviseletének tulaj-
donítathatik jobbadán. Ezen helybeli szerek alkalmoza-
tátul azonban még sem vonhatunk meg minden jó fogo-
natot talán, a' mennyiben azok a' tömlőben lévő vér-
nek hegedését, 's ekként az orvoslást is elősegíteni ké-
pesek 

22 + 
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H. RADELOOSE , Diss. sur 1' emploi des refrigerans dans les 
anevrismes externes. Paris 1810. 

1274. S. 

Az ütdagos edénynek öszvenyomasa és a' lekötés te-
szik azon két gyógybánást, mellyek főkép a' külső üt-
dagok orvoslására alkalmoztatnak. Annyiban egyeznek 
pedig meg egymással, hogy az ütér elenyésztét eszköz-
lik , melly a' nyomásnál csak lassan halad, a' közben 
hogy a' vérkeringés a' mellékágak által indúl véghez 
menni, a' lekötésnél pedig sebesen megyen a' munka. 
Csak olly ál iitdagnál eszközöltethetik a" gyógyulás nyo-
mással az ütér bezáródása nélkül, melly az ütérnek se-
be után támadott, és még nem régtiil fogva tart; mint 
ezt az üterek sebeinél bizonyos körülmények közt már 
megengedők (244. g.). 

1275. 5. 
A' nyomás vagy az ütdagos táguláson fölül, vagy az 

egész tagnak bepólyázása által alkalmoztatik; melly czél-
ra bizonyos erőmüvek és kötőlékek használtatnak. 

1276. S. 

A' daganatnak nyomása magában sok okoknál fog-
va megvetendő. Az ütereknek mély helyzetük, és a' da -
ganat különböző nagysága miatt bajos vagy lehetetlen a' 
nyomást mindenkor egyenlően, és ugyanazon irány sze-
rint eszközleni, az ütdagos tömlő más irány felé fejlőd-
hetik k i , és ha a' nyomást illendőleg erősen akarjuk 
tenni, úgy heves fájdalom, gyuladás, és a' tömlőnek 
fölpukkadása okoztathatnak. Es arról se lehetünk soha 
bizonyosak, váljon a' nyomás az ütérnek azon részére 
hat-e, melly a' tömlőt az ütérrel öszvekapcsoló nyílás 
fölött találtatik, avagy pedig az ezen nyílás alatt lévő 
részre; melly utolsó esetben az ütdag sebes megpukkadá-
sának kell okoztatni. 

1277. f . 
Az ütérnek lenyomása az ütdagos tágulaton fölül 

olly helyen eszközöltetik, hol az ütér folűletesen fek-
szik , és az azt környelő részek a' nyomásra elegendő tá-
maszpontul szolgálnak, midőn mindazonáltal a' daga-
naton fölül származó mellékágak, főkép a' nevezetes-
bek szükség hogy kéméltessenek. Mind azon készüle-
teknek, mellyek által a' nyomás eszközöltetik, úgy kell 
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elintéztetniük, hogy a' tagot csak két oldalrul nyomják, 
mért máskép azok a' vérkeringést igen hátráltatják (250. 
jj.) A' nyomásnak a' legnagyobb pontossággal kell tör-
ténni, lassanként öregbítve azt mind addig folytatván, 
míg az ütérbetömülés meg nem esett. Gyakorta a' be-
teg ki nem állhatja a' nyomást, hol t. i. az ütereta' tag' 
fő visszere, vagy valamelly nevezetesebb ideg követi. A' 
czombütér fölső harmad részén, a' karütér egész lefoly-
tában legjobban megengedi a' nyomást. A' közepetti 
idegnek (nervus medianus) helyzete azonban a' karüte-
ret a' nyomásra alkalmatlanná és fájdalmossá teszi. Csak 
a' szár- vagy is czombütér tehát az, mellynél a' nyomás 
eddigien alkalmoztatott. 

A' váltogatva tett nyomás is legyen itt meg eml í tve , a' 
többi érnyomaszok segedelmével különböző helyeken alkalmozta-
tandó. 

Lásd : C. H. GUILLIER — LATOUSCHE , Nouvelle maniére d' 
exercer la Compression mediate prolongée sur les principales Ar-
téres des Membres. Strasburg 1825. 4. 

1278. S. 

Az egész tagnak egyenlő bepolyázással eszközlendő 
öszveszorítása, mellynél az ütér lefolyta szerint alkal-
mozott hágcsós nyomadékok által erre mind inkább na-
gyobbítandó nyomás tétetik, a' betegre nézve többnyire 
semmiféle bajjal nem jár, a' vizenyes daganat lassan-
ként elmúlik, és a' gyógyulás ezen egyszerű szer által 
eszközöltethetik. — A' gyógyulás folyamata ezen esetekben 
mindenkor a' vérnek tökéletes hegedése által látszik tör-
ténni az iitdagos tömlőben, melly az egész tagban fóla-
kadt keringésen alapúi. 

1279. 5. 

A' mi tehát a' nyomás alkalmozatának az iitdagok 
megorvoslására szolgáló szoros meghatározását illeti , 
azon némelly éktől adott tanács, hogy a' nyomás , melly 
ha bár gyógyulást nem is , legalább a' mellékágak előre 
küldendő kitágulását eszközli, minden ütdagoknál alkal-
moztassék, megvetendő. Csak midőn még az ütdag új 
baj, még nem nagy, főkép ha valamelly külső erőszak-
nak következelme; ha olly tünemények nincsenek jelen, 
mellyek a' baj hirtelen gyógyitását szükségessé teszik; 
ha a' beteg nem igen vastag, a' tag még nincsen igen 
földagadva, az ütér pedig olly helyzetű, hogy falai nyo-
más által illendőleg öszveszorítathatnak; lehet azt hasz-
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nálni. — Hol a' nyomás segedelmet akar nyújtani, ez 
k o r á n mutogatja magát, az. illendő határokat tehát soha 
se hágjuk át vele, 's álljunk el tőle, mielőtt vesze-
delmes tünemények mutatkoznának. A' nyomással min-
denkor czélirányos leszen a' beteg nyugalmas magatar-
tását, érvágásokat, a' daganatra tett hideg borogatáso-
kat, a' gyűszőfű leveleinek belső használatát 'stb. ösz-
vekötni. 

S. C o o p e r azt hiszi , hogy a' nyomás 30. eset közül 
körül belől egyszer eszközli a' gyógyulást, 's elö az ütdagok ön-
kénytes gyógyulásainak szerencsés esetei vétessenek kétségnélküli 
számba. 

First lines of surgery. London 1819. Vol. 1. 304. 1. 

1280. S. 

Az ütdagos edénynek lekötése (Operatio aneurysma-
tis) a' legbiztosabb gyógymód ; mellynek két nemei van-
nak, 's egyikét az újabb görög sebészségben P h y l a g -
r i u s és A n t y l l u s hozta fö l , és abban ál l , hogy 
az ütdagos tömlő fölnyittatván , a' vérhegedéktül meg-
tisztítatván, az ütér azon alól és fölül leköttetik; a' má-
siknál az ütér a' daganaton fölül ez és a' szív közt leta-
karítatván, leköttetik, mire a' daganat kisebbszik, és 
elenyészik 

Ezen mötételi gyógymód rendszerint H u n t e r félének mon-
datik ; ha bár az A u e l '') es D e s a u l t 2 ' ) által már koráb-
ban tellyesítetett i s , mégis H u n t e r emelte azt műtételi mé l -
tóságra. A' karütérnek lekötése az ütdagos tömlő fölött már a' 
régi időkben is ajánltatott A e t i u s , P. A e g i n a , G u i l l e m e -
a u és T e v e n n i n t i i l , de aztán mégis ez maga nyittatott 
föl. 

1) Suite de la nouvelle méthode de guerir la fistule lachry-
male. Turin 1714. 257. 1. 

2) Chirurgischer Nachlass. Bd. I I . Thl. 4i 297. 1. 

1281. S. 

Az ütdagok mütétele átalában javallva v a n 1 . ) ha 
a'nyomás nem alkalmoztathatik; 2,) ha ez az ütdag hely-
zetére nézvo ugyan alkalmoztathatnék, de a' beteg azt 
ki nem állhatja; 3.) ha az ütdag már nagy, fölpukka-
dással fenyeget, vagy már föl is pattant; 4.) az ál ter-
jedett ütdagnál, ha a' vérkiöntődés nevezetes. Az ütdag 
műtéteiének kimenetele akkor módnélkül kétes leend, 
ha ugyan azon betegnél egyszerre több ütdagok vannak 
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jelen, ha a' beteg már éltes és gyönge, a' daganat nagy-
sága által a' csontok és az ütdaghoz közel eső részek pusz-
tulása okoztatott, melly által talán már aT mellékágak 
bedugódtak, ha az üteres hártyák töredékenyek, por-
hanyók , vagy másként betegesen elváltoztak, és a' nyo-
más a' tagnak bepólyázása által már régtől fogva alkal-
moztatik. Minél nevezetesebb a' lekötendő főtörzsök, 
annál kétesebb a' jóslat; a' természetnek segédeszközei 
a' mellékágak által véghez viendő nedvkeringés elintézé-
sében mégis csudálatosak, és szokszor a' legkedvetlenebb 
körülmények közt is szerencsés foganatot mutat a' ta-
pasztalás. 

1282. 

Az ütdagnak ön tömleje fólnyitásával eszközlendő 
műtéteinél, miután az ütdagos helyen fölül föltett ér-
nyomasz segedelmével az ütérben a' vérkeringés fóltar-
tatott volna, a' daganatot fedező bőrt olly metszés által 
szükség fölnyitni, mel ly a' daganatot alól és fölül meg-
haladja; ez után az ütdagnak tömleje ugyanazon irány-
ban fólnyittatván, minden vérhegedék kiürítetik, és a' 
tömlőnek ürege kitakarítátik. — Erre a' sebész az ütér-
nek tulajdon nyílását iparkodik fölfedezni, 's abba egy 
kutaszt, vagy némberi hudcsapot tolván, vele az üteret 
a' tömlőn fölül fölemeli , a' környelő részektül meg-
választja, és D e s c h a m p - n a k tűjével fonalat húz-
ván körülte, lehurkolja azt. Hasonlókép váíasztatik meg 
az ütér a' daganaton alól , és hasonlókép köttetik is le 
(mit később a' lekötés idomárul mondandunk, azt ide 
is kell értenünk). A' tömlőnek ürege ennekutána ki-
takarítatik, száraz tépettel enyhén kitömetik, ragta-
paszcsíkokkal, és egy nyomodékkal befedetik, és az egész 
négyfejű pólya sege^elmével-rhetyhen tartatik. 

D e s c h a m p - n a k tűje a' lekötésre a' legalkalmatosabb 
eszköz; ezüstből lévén készítve minden szükségesnek látszó hajtást 
megenged. Igen mélyen fekvő litereknek lekötésére némelly ese -
tekben a' W e i s s és K i r p y tüjei czélirányosak. Az ütdag-
tüknek számtalan különféleségeiről olvashatni: A r n e m a n n , Ue-
bersicht der berühmtesten und gebräuchlichsten Instrumente älte-
rer und neuerer Zeit. Göttingen 1796. 193. I. — K r o m b h o l z , 
Acologie 391. 1. — H o l t z e , de arteriarum ligatura. Berolini 
1827. 4. c. Tab. IX . 

1283. S. 

H u n t e r - n a k műtételi gyógymódja az ütérnek az 
ütdagos helyen fölül illendő távolságban teendő letaka-
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ritását, és megkűlönözését kívánja. Ezen mübánásnál fő-
kép arra kell figyelmezni, hogy az ütér kórnyelő sej-
tes hüvelyétől csak annyira választatik meg, a' men-
nyire szükség, hogy körülte D e s c h a m p-nak tűjével 
gömbölyű, nem igen vastag lekötés tétethessék, melly 
is az ütér körül két egyszerű csomóval eléggé szorosan 
öszveköttetik. A' fonalnak végei az egyik vagy másik 
sebszegletbe hozatván, a' sebszélek ragtapasz segedelmé-
vel kölcsönös érületbe húzatnak, hogy t. i. ha csak l e -
hetséges sebegyesűlés által minél elóbb öszvenőjenek. 
A' lekötés az ütér nagyságához képest a' 8-dik és 16-dik 
nap közt válik le. 

Részünkről az egyszerű gömbölyű lekötést , melly által a' 
belső és középső ütérhártyák megválasztatnak (mire abból ösmerünk, 
ha az ütér a' lekötésen alol és fölül megdagad , és a' lekötés a' 
vérnek oda verődése által leválik) a' sebnek ugyanakkoii egyszerű 
gyógybánása mellett a' legczélirányosabb orvosmódnak tartjuk (218 
—250. Itten azonban mégis azon különböző módosításokat, 
mellyek a' szerencsés kimenetel bizonyos elérésére fölhordattak , 
meg kell említenünk: S c a r p a '") J o n e s ellen (ki próba té-
teleiből a' belső ütérhártyának leválását az egyszerű gömbölyű 
lekötésnél a' vér - hegedéknek támodását, hegedő gyuladást , és 
liegedékeny nyirknak az ütéren kivül és belől való kiöntödését 
pártolni következteti) azt állítja , hogy ezen foganat kevesbé gya-
korta tapasztaltassék az embereknél mint az állatoknál , 's hogy 
utóvérzés annál inkább támadjon, mivel a' beálló gcnyedéskor 
a' külső iitérhártya a' vér lökködésének kevesbé álljon e l l en , és 
ez annál hamarább megtörténjék , mivel a' lekötő fonal által esz-
közlött megválása az ütérhártyáknak inkább a' szakadott és zú-
zott , mint a' metszett sebekhóz legyen hasonló. — Es a' lekötő 
fonal is nem mind a' két megválasztott hártyákat, hanem csak 
a' külső ütérhártyának redős falait hozná érületbe. Mivel a' belső 
ütérhártya hegedő gyuladásra, és hegedékeny nyirk kiizzadására 
igen hajlandó volna, azért az íitérnek egyedül öszvenyomása is 
elegendő lenne azt öszvehegeszteni. Melly okokbul S c a r p a azO n 
lekötést , melly öszve vias.'.olt fonalakból álló szalagcsa segedel-
mével eszközöltetik ollykép, hogy közibe és az ütér közé egy 
k i s , l e n , viasztapasszal bekent henger té te t ik , minden egyebb 
lekötési mőbánás nemeinek elejbök teszi. Csak hogy , úgymond ő, 
az ütér tovább ne takarítassék l e , mint elegendő, hogy a' sza-
lagosának körülte helye legyen , úgy a' henger se legyen hos-
szabb , mint hogy a' nagyobb üterek számára körül belől egy vo-
nalnyi szélességű szalagcsa két szélein egy yonalnyival , vagy 
ennél valaminél többel túlhaladjon, a' szalagcsa ne igen na-
gyon, csak illendőjeg erősen szorítassék rá, hogy .t. i. a' sér-
tetlen falak kölcsönös érületben tartassonak. Ezen lekötési mód 
szerint, mond tovább S c a r p a , az érülközö falak valóságos 
edény öszvenyilása által az ütér bezáródása eszközöltetik. — Az 
üterek illy lelapítását és falaik kölcsönös ériilközését ennek előtte 
széles lekötések f a - vagy paralemeznek alátétele; D e s c h a m p s 
2 <) , és nem régiben pedig C r a m p t o n 3') A s s a l i n i 4 ' ) , 
és K ö h l e r s") különös érsajtók által iparkodtak eszközölni, 
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ezen érczkészii'etek azonban ártalmasoknak mondatnak , és az üte-
rek hártyáira meg az ezeket környelő részekre történő hatásaikra 
nézve az ütér környékéhöz oda simuló lágy hengerrel nem hason-
lítathatnak öszve. 

Már J o n e s 6>) hozta föl azon áll ítást , hogy ha valamelly 
nagyobb ütérre több körlekótések, (Circular-unterbindung) tétet-
nek egymáshoz közel , ekként a' belső ütérhártyáknak ugyanannyi 
szakadásai hozatnának elő , és ha a' fonalak erre közvetlenül le -
A'étetnének, az ütér üregébe kiizzadó hcgedékeny nyirk azoknak 
benövését 's eleuyésztét okozná. H o d g s o n 7 ' ) próbatételei után 
ezen állításnak ellenmondott; T r a v e r s s - ) azon műbánást aján-
l á , de később szinte ellenjavaslá. —- Azonban vannak esetek föl-
jegyezve , mellyekben a' lekötés 24. óra multával 9 ) és 5 0 i óra 
után , 0 ' ) a' műtételtül számitva levétetvén , a' gyógyulás sike-
rűit. S c a r p a is tapasztalá, hogy az ütérnek bezáródása diszlett 
légyen , ha a' lekötést az alátett vászon hengerrel harmad vagy 
negyed napra levette. Csak a' gyönge egymiknél mondatik szükséges-
nek lenni a' lekötést egész hatod napig fönhagyni. Mind S c a r p a 
mind mások kedvező tapasztalatokat szerzettek ezen miibánással. 
Az ő lekötési módja az alátett hengerrel a' lekötés levételét kü-
lönösen elősegíti. S c a r p a a' lekötés feloldására különös előrül 
hasadt és nyilt kutaszt, és egy kis késecskét használ a' lekötés 
föloldására. — Legyen itt megemlítve P a l l e t t a és R o b e r t s -
nek ajánlata, melly által a' rászorított fő bokor megoldása bizo-
nyos fonalhurok segedelmével javasoltatik; a' G i u n t i n i é : melly 
szerint hengereséhez fonal erősitetik , hogy az átmetszett bokor 
után kihúzattassék; úgy az U c c e l l i é : ki vászonhengercse és 
a' hurok közé egy kis érczvájút javasol tenni ' ' ' ) . — V a c c a 
B é r l i n g h i e r i ' 2 ' ) a' S c a r p a , vászonhengercsével véghez 
viendő, lekötési módja mellett van ugyan , de a' lekötésnek n e -
gyed napra teendő levételét nem ajánlja. — Az emberen tett ta-
pasztalások az ideigleni lekötésrül még nem elegendők annak meg-
határozására , váljon az átalánosan megérdeml i -e az e lsőséget , 
vagy csak az öregebb egymikben 'stb. Ázt mindég szemünk előtt 
tartsuk, hogy a' hengeresének előmozditása izgatólag történik, mi-
vel az hurok által erősen az ütérhöz nyomatván, erősen odatapad, 
és mindjárt az átmetszett hurok után erőszak nélkül az ütértiil 
félre nem mozdítathatik. 

A' sebből függő fonalak^káros föganatoktul megmenekedni 
akarván, L a w r e n c e 1 5 7 az íiteret finom szálakkal javaslá le-
kötni , 's ezeket a' csomóhoz közel elmetszeni , és a' sebet egye-
síteni (ugyanazon okbul A. C o o p e r 1 4 ' ) langyos vizben fölen-
gesztett bélhúrokot ajánlott) mivel a' hátramaradott csomók vagy 
fölszívattatnának, vagy pedig sejtes tokba foglaltatnának. Több 
tapasztalások szólanak azonban ezen lekötési műbánás ellen 1 5 l ) . 
M a u n o i r 1 6 ' ) meg A b e r n e t h y 1 " ) pedig azt előre tévén 
fö l , hogy a' lekötött ütér öszvezsugorodtakor ez szétszakadhat, és 
ekként utóvérzés következhetik , két lekötést, és ezek közt az 
ütérnek átmetszését ajánlák. A' tagcsonkitások után szármozható 
utóvérzéseknek ritkasága, melly ezen lekötési mód hasznának be -
bizonyítására hozatík föl , több mint egy oknál fogva hiányos ; a' 
tapasztalás szinte ezen Jekötési műbánás ellen szó l , és ezen kívül 
még a' szükséges térnek hiánya vagy az ütérnek mély fekte miatt 
nem is eszközöltethetnék. Az úgy nevezett szükség hurkok az az 
néhány fonalak betéte le , mellyeknek az utóvérzés esetére rá ke l -
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lene szorítatniok, nem csak hogy haszontalan , hanem ártalmas is 
és minden esetre megvetendő. 

1.) Abhandl. iiher die Unterbindung der bedeutendsten 
Schlagadern u. s . w. — A. YACCA BERLTNGHIERI , Abhandlung 
über die Unterbindung der Schlagadern. Aus dem Ital. und mit 
einer Nachschrift begleitet von C. KRAUSE. In RUST'S Magazin 
Bd. XI. 75. 1. 

2.) Az id. h. Fig. 1 - 4 . 

3.) In medico-chirurgical Transactions. Vol. VII. Pl. V. 
Fig. 2. 

4.) Taschenbuch für Aerzte und Wundaerzte bei Armeen. 
Aus dem Ital. von GROSSI. München 1816. Taf. IV. Fig. IV. 

5.) Dissert. sistens quaedam de aneurysmatibus Scalpelli 
opera curandis. Berol. 1818. 

6.) Abhandlung über den Process, den die Natur einschlägt, 
Blutungen aus zerschnittenen und angestochenen Arterien zu stil-
len u. s. w. Aus d. Engl. übersezt und mit Anmerk. von G. 
SPANGENBERG. Hannover 1 8 1 3 . Kap. III. 168 . 1. 

7. ) . Az id. h. 228. I. 

8.) In medico-chirurgical Transactions. Vol. IV. 435. lap. 
Vol. VI. 632. 1. 

9.) The medical and surgical Register, consisting chiefly 
of cases in the New-York Hospital by J. WATTS V. Mott. A. 
II. STEVENS. New-York 1818. 1. 157-ig 163. 

10.) W . ROBERTS, in medico chirurgical Transact. Vol. 
XI. P. I. 1 0 0 . 1. 

11.) Lettera del Prof. SCARPA al Dottore OMODEY sulla 
legatura temporaria delle grosse arterie degli arti. Mil. 1823. 

12.) In SEILER'S Sammlung von Abhandlungen u. s. w. — 
SEILER maga tőn kísérleteket, és a' SCARPA ideigleni lekötését 
helyesli. 1. ugyanott 121. 1. 

13.) Ugyanott Vol. VI. 156,' 

14.) Chirurgische Versuche. Abth. II. 418. 1. In chirurgi-
scher Handbibl. Bd. I. Thl. II. Weimar 1821. 

15.) GROSS, in London medical Repository. Vol. VII. 363. 
1. — A. COOPER, Lectures on Surgery Vol. II. 57. L. 

16.) Dissert. sur la Section de 1' artére entre deux ligatu-
res dans 1' Operation de 1' aneurysme. Paris an XIII. 

17.) Surgical Works. Vol. I. p. 151. 

1284. g. 
Az ütdagnak véghÖz vitt műtétele után a' tagnak 

olly helyzet adassék, mellyben az ütér nem feszül; a' 
beteg a' legnagyobb testi és lelki nyugalmat keresse, őtet 



ÁTALÁNOSAN. 347 

lanült segédek környeljék, és a' beállható gyulasztó vagy 
görcsös tüneményekhez képest czélirányosan orvosoltas-
sék. A' tömlő fölnyitásával járó műtétei után a' seb-
kötés harmad vagy negyed napra xíjitatik meg; ha a' 
lekötések lemállonak, és a' seb sarjadozó szömölcsökkel 
kitöltődik, akkor annak szélei ragtapaszokkal húzatnak 
öszve. — H u n t e r n a k mütételi gyógymódja után a' seb 
akként gyógyitatik, mint akármelly más a' sebes egye-
sülés útján gyógyítandó seb. —Ezen mütételi mód után 
az ütdagos tömlőben ugyan mindjárt az ütér lekötése 
után megszűnik az érverés , a' daganat lassanként kiseb-
bedik , és végre egészen eltűnik: az érverések azonban, 
még pedig gyakorta igen korán, újra mutatkoznak, mi 
által a' sebész sete tettekre csábitatbatnék, ha azt hinné, 
hogy azok visszatértének okai a' lekötés tágulásában 
legyenek; holott ezen érverések inkább bizonyságai an-
nak , hogy a' lekötés jól megesett, és a' vér a' mel-
lékágak által ismét az ütdagos tömlőbe vezettetik. Ezen 
érverések bizonytalan ideig tartónak, tőlök átalában a' 
tömlő nagyobbodása miatt nem lehet tartani; 's ez csak 
lassabban kisebbedik. — Felednünk azonban még sem 
kel l , hogy H u n t e r n a k műtétele után a' karhajlásban, 
a' kéz tenyerén, a' láb talpán, és a' kéz meg láb há-
tán találtató ütdagoknál a' számtalan öszvenyílások által 
elétóduló vér az ütdagnak tömlejét kiterjeszteni ismét 
képes lehet Azon érverések, mellyek H u n t e r -
nak műbánása után az ütdagnak tömlejében újra beálló-
nak , vagy a' vérnek az ütérnek azon részébe történő 
berohanásán alapúinak, melly a' lekötés helye és a' töm-
lő közt vagyon, vagy azon mellékágak által történnek, 
mellyek a' tömlőbe nyílnak, avagy végre a" vérnek vis-
szaböfogésétül (regurgitatio) függenek, az ütérbül a' töm-
lő alatt ebbe. _ 

S c a r p a id. m. 98. I. 

W e d d e m e y e r in Langenbeck's neuer Bibi. für Cliir. und 
Ophthal. Bd. II. 560. 1. — ]. R u s t Magazin-jában für die ge-
sammte Heilk. Bd. VI. 220. 1. W e d e m e y e r egy esetet közöl , 
hol a' térdalyi ütérnek ütdaga miatt magának a' száriitérnek le-
kötése után a' tömlő a' térdhajlásban fölfakadt , és vérzést , a' 
tagcsonkitást szükségessé tévőt, okozott. 

1285. S-

Az ütdag műtétele után leginkább két tüneménytül; 
t. i. a' vérzéstül és a' tag elhalásaiul lehet tartani. 
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1286. g. 

A' vérzéstül annál inkább lehet tartani, minél na-
gyobb az ütértörzsök, melly leköttetett, minél közelebb 
történt a' lekötés valamelly nevezetes mellékág alatt, 
avagy ha a' lekötött ütér idült gyulasztó állapotban 
szenved, avagy másneműkép betegesen meg vagyon vál-
tozva. — A' vérzés többnyire a' negyedik és ötödik nap 
történik, sok esetben azonban még később. — A' vér-
zés beállván, az üteret a' vérző helyen fölül szükség 
lenyomni, a'seb erre vizsgáltassék meg újra, és az ütér is-
mét köttessék le. — A' tömlőnyiLássál járó műtétei után 
a' vérzés az ütér fölső vagy alsó végébűl, vagy azon 
mellékágaid)ul fakadhat, mellyek a' tömlőbe nyílnak. 

1287. S. 

Az ütér főtörzsökének lekötése után való elhalása 
a' tagnak azon lehetetlenségtől függ, hogy a' melléká-
gak és a' hajedényrendszer Öszvenyilásai állal a' vér és 
nedvkeringés a' tagban föl nem tartathatik. Talán a' 
mellékágaknak illy engedékenytelen tulajdonsága, melly 
a' vérkeringés helyre állását illendőleg meg nem engedi, 
főoka egyszersmind a'másodlagos véráradásoknak a'men-
nyiben illy esetben a' vér a' lekötés lielye felé annál 
nagyobb erőszakkal kénytetik, és általa könnyen ütér-
szakadás okoztathatik. — A' nedv- és vérkeringés kön-
nyen súlyegyenbe rendelkezik fiatal egymiknél és a' vér-
keringési életmüvek jókarbani erőhatalmának jelenlétté-
ben. — Valamelly tag főütér törzsökének lekötése után, 
ha az továbbá is illendően tápláltatik, a' tag minden 
esetben többé kevesbé elzsibbad, érzékenytelen lesz, és 
a' természetes melegség benne kisebbedik. Minél kisebb 
fokban jelennek meg ezen tünemények, annál nagyobb 
lehet reménységünk, hogy a' vérkeringés ma holnap 
helyre áll; a' mit meleg gyapag (flanell), melengetett 
homokkal vagy fűszerekkel töltött tüszők által iparko-
dunk előmozdítani, mellyek úgy alkalmoztassonak, hogy 
a' tagot ne nyomják, és valahányszor csak hűlni kez-
denek, mind annyiszor melegítessenek föl újra. Csak 
később lehet meleg borogatásokat tenni léles vagy fűsze-
res nedvekkel. Rendszerint néhány nap múlva tér vis-
sza a' tagban az érzelem és melegség, ezen utolsó gya-
korta emelkedett fokban, melly meg is marad a' tag-
ban, ha ez meleg zatskók vagy borogatások által nem 
környeltetik is. Nem ritkán történik az, hogy ha bár 
a' vérkeringés később helyre egyenkedik is, a' tagnak 
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legtávulabb részei p. o. egyes lábujak elhalnak. Ha pe-
dig több napok multával az említelt szerek alkalmozata 
alatt, meg a' tagnak dörzsölése mellett, a' tagban az ér-
zés, melegség nem tér vissza, akkor jelen a' veszedelem, 
hogy a7 tag elhal; a' tag illyenkor különösen földagad, 
megszederjesedik, és ha a' beteg ennek következésében 
el nem hal , úgy az egyetlen egy mentő szer a' tag-
csonkítás leend. . 

A' mi végre a' régiek, és H u n t e r mübánási gyógy -
módjának külömeit (Vorzüge) illeti; átalában az első-
rül állítani lehet, hogy az 1.) az ütérnek többnyire mély 
helyzete miatt, az ezzel öszvekapcsolt idegek és visszerek 
tekintetébül, a' melly részek természetes helyzetűket 
megváltoztatták, mindenkor igen szövevényes és bajos, 
nevezetes sérelemmel jár, mivel a' tömlő jobbadán az 
ízülések közelében létezik. 2.) hogy ha az ütdag az 
ütér gyulasztó, fekélyes vagy másféle beteges állapot-
nak kovetkezelme, a' lekötés, ha bár az a' tömlőn fö-
lü l , és a' tömlőn alól tétessék is , az ütérnek könnyen 
olly részére eshetik, hol annak falai hegedő gyuladásra 
nem hajlandók. 3.) hogy ezen műtétei mellett minden-
kor nevezetes mennyiségnyi vér vesz el. 4.) hogy az 
ízüléseknek közelében eső nevezet ' 1 ' ' 1 

vérzések a' tömlőnyitás után gyakorta előfordúlnak. — 
Ellenben ezen műtétei által a' tömlőbül minden vérhe-
gedék kiürítetik, melly ha H u n t e r gyógymódja után 
föl nem szivatik, ritka esetekben ugyan gyuladást, ke-
ményedést és a' tömlőnek fölpattanását okozza. 

H u n t e r műbánásának előkelőségei átalában sok-
kal nevezetesebbek mint a' régiekéi, mert ennél a' lekö-
tésnek helyét kiválaszthatni, midőn az ütérnek hihető-
leg olly helyére találunk, melly hegedő gyuladásra töké-
letesen hajlandó; maga a' műtétei sokkal kevesebb baj-
jal és fájdalommal jár; az utóvérzések ritkábbak; a' 
beteg tagját műtétei után szintúgy használhatja mint az 
előtt; és a' tapasztalás is H u n t e r ' műbánását pártolja. 
Sok esetben végre, hol az ütdagnak helye miatt kö-
zel a' törzsökhöz a' tömlőnek fölnyitása lehetetlen, egye-, 
dűl ez eszközöltethetik. 

1288. 5. 

miatt gyakorta ízmeredés marad 

1289.% 
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1290. 
Bár milly fontosak legyenek a' H u n te r inűbá-

násának elsőbbségei a' régiekéi előtt, miért is számos 
sebészek által föltétlenül jobbnak állítatik; mégis azok 
szerint, mi eddigelé a' műtétei után következő történe-
tekről mondatott, a' tömlő fölnyitásának kell az első-
ségetadnunk akkor, midőn az ütdag korlátlan lévén, ne-
vezetes vérömlennyel jár, és a' karhajlási, a' kéz és láb 
hátain , a' tenyeren és talpon támadó ütdagoknál (1284. 

S c a r p a W a l t h e r és másol a' karhajlásban lévő kor-
látolt ütdagnál a' kettős lekötést fölöslegesnek tartják. Hason-
lítsd ellenben öszve a' W e d e in e y e r id. m. fölhordott ese-
teket. 

A' tömlőnek föl nyitását azon esetben is nevezetesebbnek tart-
ják a' H u n t e r műbánásánál, hol az ütdagnak tömleje igen nagy, 
és annak fölszívatását reményleni nem lehetne ; a' tapasztalás még-
is azt mutatja , hogy még a' legföltunőbb tömlők ia megkisebb-
szenek lassanként. 

1291. 5. 
Említést érdemel még itten a' D e s c h a m p és 

A m u s s a t 2') tűjével teendő ütérsodrds (torsio arte-
riae) az edény lefolytában, az ütér belső hártyáinak meg-
választása és visszatűrése (Refoulement de la Membrane 
interne et moyenne de 1' Artére). — Ezen utolsó mű-
bánásnál az üLér valamivel nagyobb metszés által taka-
rítatik le minta' közönséges műtételi módnál, és egy-
szersmind egynehány vonalnyira fölfejtetik. Ezek után 
a' sebész jobbjába fogott olly sodrócsipesszel (Torsions 
pincette), mellynek szárai öszvezáratván egymást egész 
hosszokban egyenlően érik, az üteret harántul fogja meg, 
úgy hogy az ütér az eszköz szárai közt egyenlően fe-
küdjék, és ekkor balkezével az előbbenitől egy vonal-
nyü'a az ellenkező oldalrul szinte harántul egy másikot 
alkalmaz föl. Az edény a' két csipesszel ollykép fogas-
sék meg, hogy azok egymáshoz képest közegyenes irány-
ban álljonak, nem pedig hogy tán egymáshoz képest szeg-
letesen essenek. — A' csipeszek mértékletes erővel nyo-
matnak öszve. — Az ütér belső és középső hártyája ek-
ként szétszakad, és csak a' két csipesz közt lévő hézag-
ban marad egy érgyürő, melly mind a' három hártyá-
bul áll. — Ezennel a' belső hártyák visszatűrése tétetik 
meg, még pedig csak az egésztől eltávoztatott csipes-
szel , mivel ez A m u s s a t-nak műbánása szerint elégsé-
ges , és a' hártyák visszatűrése fölfelé a' szívnek nehe-
zen eszközölteti , és nem is elegendő. — A' visszatü < 
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résre szánt csipesz majd hegyénél, majd ellenkező o l -
dalánál fogva támasztatik a' megfeszített csipeszre, és 
ekként váltogatólag és emelcsőként (hebelartig) munkál-

3, lcodván , tűretnek vissza előszór az egyik, aztán a' 
másik oldalról a' belső hártyák, midőn is az ütérnek 
minden rángatása távol legyen. — A' műtétei ekként 
elvégeztetvén, a' seb beköttetik, és minden igyekezet 
arra fordítatik, hogy ez minél előbb öszvehegedjen. — 
A m u s s a t ezen műtéteit állatokon sokszor ismételte, 
sőt embereken is jó foganattal eszközlötte. 

1) T h i e r r y , de la Torsion des Artéres. Paris 1829. — 
F r o r i e p ' s chirurg. Kupfertafeln. Taf. CCXXXIII. 

2) P e t i t , Apercu critique sur quelques procedés récein-
ment imaginés pour obtenir 1' obliteration des Artéres, sans avoir 
recours á la ligature. Paris 1831. 

C. MITSCNERLIGH, über AMUSSAT'S Methode für die Opera-
tion der Pulsadergeschwülste; in RÜST'S Magazin. 

Azon üterek vizsgálatánál, mellyek ezen műtétei alá voltak 
vetye , következő változásokra akadunk: azon h e l y e n , hol az ütér-
nek a' szívnek közelebb részén alkalmoztaték a' csipesz, csak a' 
külső hártya marad épségben ; ez után az ütérnek minden hártyái-
bul álló vonalnyi szélességű gyűrő következik ; ez alatt ismét az 
ütér belső hártyái meg vannak válva , és a' sejtes hártya alatt 
két vagy több vonalnyi távolságra visszatüremedve. Ezen helyen, 
melly kívülről keménynek tapintatik , az ütér nyilama a' vissza-
fordult, 's visszatüremedett hártyák által föltünőleg megszűkült , 
és a' később bekövetkező daganat és kiizzadás által még inkább 
megszőkiilcnd, mi által tökéletesen bctömül az ütér. 

1292. S. 
Azon ütdagoknál, hol az ütér lekötése a' daganat 

és szív közt lehetetlen, D e s a u l t és B r a s d o r azt 
tanácsolták, hogy az ütér a' daganaton túl a' szívtől tá-
vol eső részen takarítassékj^és-köttessék le , hogy t. i. a' 
vérnek fólakadása által áz ütdagos tömlőben az ütér a' 
legközelebbik mellékágig betöműljön, elenyésszék. D e -
s c h a m p s 2 ) ezen javaslatot szerencsétlen kimenetellel 
eszközlötte, ekként A. C o o p e r 3') is. Ezen műtéteit 
egyedül ezen eseteknek következésében félre vetni, alap-
talan, holott az várakozásunknak csak akkor felelhet 
meg, hol a' lekötés helye, és a' tömlő közt vagy ezen 
utolsónál az ütér magábul ágakat nem bocsát. 5'). Ezen 
állítás W a r d r o p L a m b e r t 7"), E v a n s 8') , 
B u s c h ' - ) , M o t t 10-), és M o n t g o m e r y ta-. 
pasztalásai által bebizonyodik, kik a' fejér (carotis) üt.da-, 
gánál ennek lekötését a' dagánat fölött eszközölvén, a' 
bajt szerencsésen meggyógyitották. 
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1) Chirurgischer Nachlass. Bd. II. Th. i . 297. 1. 

2) Recueil périodique de la Soc. médic. de Paris Tom. V. 
188. 1. 

3 ) HODGSON , az i d . h . 3 0 0 . I . 

4) ALLAN BURNS , chirurgische Anatomie des Kopfes und 
Halses. Deutsch von DOHLHOFF. Halle 1821. 145. 1. 

5 ) HODGSON , az i d . h . 3 0 2 . 1. 

6) On Aneurysm and its eure by a new Operation. London 
1828. 8. — Medico chiruig. Transact. Vol. XI I I . P . 1. — HORN'S 
Archiv für medic. Erfahrung. 1825. Sept. Octob. 227. 1. The Lán-
cét 1826. Decemb. Yol. X I . 395 .1 .— Magazin der ausländischen 
Literatur GERSON und J u l i u s . März. April 1827. 343. 1. Die 
Untersuchung der Arterie nach dem Tode. Ugyanott. März und 
Juni 1827. The Lancet. Vol. X I I . 

7) The Lancet. Vol. XI . 801. 1. 801. Vol. XII. 218. 1. — 
Magazin der ausl. Literatur. May u. Juny 1827. 

8) Ugyanaz. Vol. XIII. 187. 1. 

9) Ugyanaz. Vol. XIV. 149. 1. 

10) American Journal of the medical Sciences. Vol. V. 297.1. 

11) Medico-chirurgical Rewiew. 1830. Jan. Ezen esetben a' 
műtétei után harmadfél hónappal nagyobbodott a' tömló, tályog ké-
pül t , mellynek fölnyitása után nyolcz obonnyi büdös, csokoládé-
szinű nedvesség üríílt ki. A' nyilás tágitatott, minden vérhege-
dék kitakarítatott, a' tömlő tépettel tömetett k i , és állandó gyó-
gyulás következett. 

F . W . OPPENHEIM, über die Unterbindung der grösseren 
aneurysmatischen Gefäss — Stämme an dem, vom Herzen entfern-
t e n , Theile der Geschwulst; in RUST'S Magazin, Bd. X X X . 100,1. 
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M Á S O D I K S Z A K A S Z . 

AZ ÜTDAGOK KÜLÖNÖSEN. 

I . 

A' fejér és ágainak ütdaga. 

1293. f . 

A' fejér ütdaga leginkább ezen edénynek ketté vá-
lásánál (bifuccatio) telepedik meg , melly baj azonban 
a' közönséges törzsök különböző helyein, u. m. közel 
eredetéhóz, a' szem-, halánték-'stb. üterekre való elágad-
zásain is tapasztaltatik. — A' kórhatárzat az ütdagokat 
bélyeglő közöaséges tüneményeken alapiíl. -— Min kivül 
még ezen bajjal a' fej egész szenvedő felében heves szag-
gató fájdalmak, fejbeli kopogás , az öntudatnak pillanati 
alélása, és az ütdagnak nagyságához és hélyéhöz képest 
a' lehelésnek különböző bajai, 'stb. járnak. 

i > 
A. B u r n s a' közös fejér , és a' belső fejérnek gyökén mo-

gyoró nagyságú kitágulásokat tapSsztáXt gyakorta halottakon, és 
kétszer élő embernél, mellyek által semmiféle bajok nein okoztat-
tak - En magam is tapasztalék egy iIly kitágulást egy fia-
tal erős izmos f ;rjfiban a' fejér ketté válásánál , melly heves 
erőlködés után támodván, az erős mozgást benne kivévén, semmi 
más bajjal nem járt, és több évektől fogva nem nagyobbodott. 

Bemerkungen über die chirurgische Anatomie des Kopfes 
und Halses. Aus d. Engl. übersetzt von DOHLHOFF. Mit 10. 
Kupfern. Halle 1821. 150. 1. 

1291. S-
A' fejérnek lekötése azon egyetlen egy szer, mel-

lyet ezen ér iitdagainál alkalmozni lehet, ha a' daganat 
széke és terjedelme azt átalában megengedi. 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 2 3 
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A g r e l a' fejér törzsökének kitágulásánál (aneurysma 
verum) azt állítja , hogy hágcsós, és olly erős öszvenyomás ál-
ta l , millvent csak a' hely megenged , 5 — 6 , hónap lefolyta alatt 
az ütérnek természetes erősségét visszaadta légyen. 

Chirurgische Vorfälle. Thl. I. 255. 1. 

1295. S-
Számos tapasztalások bizonyiták azt, hogy a' fejér 

köztörzsökének lekötése után az agy elegendő vért nyer , 
és működései aztán is minden hátramaradás nélkül men-
nek. — A' számtalan apró ószvenyilásokon kivul a' két 
oldali fej erek egymás közt kölcsönösen közösülnek, va-
lamint a' gerinczüterek is nevezetes öszvenyilásaik által 
a' sejtes véröból táján, az alapcsont csapja körül, az 
agyacs sarlóképü nyujtványa és felei táján, főkép egy 
különös az agy mély üterébül származó ág által. —- A' 
gerinczüterek a' mellékágaknak működéseit mint egy ma-
gokra válalják. 

MACGILL. (New-York medical and ohysical Journal Vol. IV. 
576. 1.) egy hónap lefolyta alatt a' két torkolatüteret ( Drossel-
schlagader) a' kétj szemnek daganata miatt lekötötte. A' lekötés után 
több hónappal mindig jól érzé magát a' betegnö, és a' dagana-
tok apadtak. Hasonlólag M u s s e y (American Journal of medi-
cal Sciences. Vol. V. 316. I.) az öszvenyilakozó ütér-daganatok 
miatt. 

1296. S. 

A' fejér köztörzsökének lekötése az ütdag külön-
böző helyéhöz képest három különböző helyen tétet-
hetik, t. i- 1.) mindjárt a' vállperecz fölött; 2.) azon 
helyen alol, hol a' lapszakizom (musculus omohyoideus) 
és fejér egymáson átvágnak; 3.) ezen helyen fölül. — 
Ha a' daganat helye és nagysága a' lekötést az ütdagon 
alol meg nem engedi, úgy ezt azon fölül kell tenni 
(1292. SO' — A' beteg vizirányosan feküdjék egy aszta-
lon , feje párnára legyen támosztva, és a'nyaltnak beteg 
oldala a' világosság felé nézzen. 

1297. S. 
A' fejérnek azonnal a' vállkulcs fölött teendő lekö-

tésénél a' mellcsont magasságátul kezdve a'mellkulcscsecs-
izom belső szélének mentében két hüvelyknyi vagy 
még hosszabb bemetszés tétessék a' bőrön és a' nyak 
széles izmán által. A1 mellkulcscsecsizom széle letakari-
tatván, az mellszakizommali, és mellpaizsizommali (musc. 
sternohyoideus et sternothyreoideus) sejtes öszvekölte-
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téséttíl oldassák f ö l , és a' közben hogy ezen két utolsó 
izom tompa horog segedelmével segéd által befelé hu-
zatik, amaz kifelé kénytetik, melly műtétei alatt azon 
legyünk, hogy a' fejnek a' szenvedő oldal felé való 
hajtása által a' mellkulcscsecsizom ellankadjon. — Ezek-
re a' sebben a' belső torkolatér szökik szembe , 
melly is a' bal kéznek mutatójával az ütértül kifelé e l -
húzatván , szikével (Scalpell) tett gyöngéd és vigyáza-
tos húzásokkal az ütérnek hüvelye bemetszetik, —avagy 
a' közben hogy a' visszér segéd által kifelé mozditva 
helyben tartatik, a' hüvely csipesszel fölemeltetvén, vi-
gyázva bemetszetik; mire az ütér a' szike nyelével kü-
lön választatik , és D e s c h a m p-nak tűjével a' lekötés 
körülvezettetve reá álkalmoztatik. 

A' műtétei ezen helyén, az ütérnek mellkulcs-csecsizom alat-
ti mélyebb helyzete miatt , és hogy itten a' torkolatér által 
egészen fedeztetik, mindenkor legterhesebb. 

Z a n g (blutige Operationen. Bd. I. 233. 1.) az,t javas lá , 
hogy a' gyiirőporcz (cartilago cricoidea) magasságátul kezdve a' 
fejbicczentőnek (musc. sternocleidomastoideus) szárai közt metszés 
tétessék l e f e l é , melly a' vállperecztől ^ hűvelyknyire végződjék; 
a' bőr , a' nyaknak széles izma, és a' sebszélei et tompa ho-
roggal széjjeltátván , a' sejtszövet és a' nyakpólya (fascia colli) fej-
tessenek föl , végre ekként szükség hatni azon három szegletű 
hézagba , mellyet, a' fejbicczentőnek melli és vállkulcsi végei ké-
pelnek. Erre a' belső tarkópólya (fascia cervicalis interna) met-
szessék által , és a' pajzsmirigy be — a' torkolatér és a' bolyg-
ideg pedig segéd által kifelé húzatván , az ütér magfogóval 
(Kornzange) csípetik meg , és gyöngéden megfeszítetvén , a' l e -
kötés czélirányos tűvel tétetik f ö l , azon he lyen , hol a' lapszák-
izom (omohyoideus) az üteret fedezi. 

D i e t r i c h tanácsa szerint (id. m. 162. 1.) a' mellcsont 
félhódképü bevágalának (incisura semilunaris) közepétül a' gögsip 
(trachea) közepén egész a' gyüröporczig a' bőrön , a' sejtszöveten , 
a' nyak széles izmán, és a' kiils^ taTkó-pólyán 2^ egész 3. hü-
velyknyi metszés tétessék,-lnetszés közben arra vigyázván , hogy a' 
fölülről aláfelé haladó visszerek meg ne sértessenek. Ezen-
nel a' mellszakizom és mellpaizsizom (musc. sternohyoideus, 
et sternothyreoideus) közti inas öszveköttetés választatik m e g , 
és a' sebszélek segéd által széthuzatván , az emlitett izmok 
a' gőgsíptól szikenyel segedelmével tolatnak a' váll felé. Az alsó 
paizsmirígynek ágai, a' vérér, valamint a' seb közepétül egész a' 
seb fölső szegleteig haladni látszó paizsrairígy metszés közben mel -
lőztessék el. Ezek előre bocsátatván a' mutató, miután a' ke -
vés sejszövet a' szike nyelével megválasztatott volna, alá és ki-
felé dugatik a' sebbe , mellyel az edények hfivelyökbe burkolva 
éreztetnek; midőn aztán a' hüvely fölnyittatván, az ütér egy ké-
véssé kihúzatik , és a' lekötés fölalkalmoztatik. 

Mivel bal oldalrul a' fejér mélyebben és a' mellhártyához 
közelebb, a' torkolatvérér és a' bolygidqg magasabban, és a' táp> 

23 + 
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csö azonnal az ütér hüvelyén túl fekszik, azért az említett mfi-
bánások eszközlése annál nehezebb; könnyebben és nagyobb biz-
tossággal lehet itten a' C o a t e s-tol (Medico-chirurgical Trans-
actions. Vol. XI. P. II.) ajánlott műbánást eszközleni. — A' 
mellcsont fölső szélétül kezdve a' mellkulcscsecsizom belső széle 
hosszában 2—2l hüvelyknyi hosszú metszés tétetik fö l fe lé , ezen 
első metszésnek alsó végétül a' vállkulcsnak fölső szélével pár-
huzamosan a' mellkulcscsecsizom vállpereczi szilakának belső szé-
léig mintegy l y hüvelyknyi hosszaságu második metszés tétetik. 
A' sejtszövet , a' nyaknak széles izma , és a' külső tarkópólya 
mind a' két metszésben fölfejtetik , a' fejbicczentőnek mellszila-
ka alá vigyázva vájkutaszt tolván, az a' vállperecz fölső szélétül 
három vonalnyi távolságra a' belső tarkópólyával egyetemben át-
metszetik. A' bőr-lebeny valamennyire fölfelé fejtetvén föl , az 
segéd által tompa horog segedelmével visszatartatik. Ezennel a' 
sejtszövet fejtetik föl , melly ha sok zsírt tartana magában, részen-
ként ollóval vagy csipesszel és kusztorával leszeldeltetik, midőn 
aztán az edények hüvelyeikkel együtt a' vállpereczen túl a' mell-
szakizom külső szélén Játszatnak. — Ezen izom a' szike nyelével 
a' gőg síp felé tolatik , és az érhüvely a' legnagyobb vigyázattal 
minden húzás rántás nélkül fölnyittatik , mivel másként az azon-
nal a' hüvelyen túl fekvő tápcsőnek finom falai a' legcsekélyebb 
erőszakra is szétszakadhatnak. Az ütér megkülönözése, és lekö-
tése a' már mondott mód szerint tétetik. 

1298. g. 

Ila az ütdagnak magasabb helyzeténél a' fejér le-
kötésének a' lapszakizom (m. omohyoideus) kasul met-
szetésének helyen (Kreutzungsstelle) alol kell tétetni, ak-
kor olly metszés tétetik, melly a'gyúrőporcz magasságá-
tul kezdődik, és a' vállkulcsnak mellvégétül egy hü-
velvknyire végződik, még pedig ferde irányban a' fejbic-
czentőnek belső széle mentében a' bőr és a' nyak széles 
izmán által. A' fejbicczentőnek széle letakaritatván , 
ezen iaom a' nyelvmellcsontizomtól (Zungenbrustbein-
muskel) vigyázva megválasztatván kifelé húzatik. Ezen-
nel a' lapszakizom tűnik szembe, melly a' nyakedé-
nyeken ferdén ereszkedik a lá— és a' fejér, a' torko-
latvérér , és a' bolygideg egy hüvelybe zárva, és ezen a' 
nyelvalatti ideg (n. hypoglossus) alá hágó ága fekszik. — 
A' lapszakizom ezennel k i - és fölfelé, a' paizsmirígy pe-
dig bíefelé húzatik, — és a' torkolatér a' balkéznek mu-
tatójával kifelé kénytetvén, ezen helyzetben veszteg tar-
tatik. — Ezek igy lévén, a' hüvely nyittatik föl épen 
azon helyen, hol a' fejeret fedezi, a' fölnyitás vagy a' 
vájkutasszal, vagy pedig vigyázólag csipesszel folemeltet-
vén, a' lapjával tartott szike által, — vagy még legal-
kalmasabban egyenesen magával a' szikével tétetik, ezzel 
igen vigyázva tévén a' metszéseket- Erre a' szike nye-
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lével az ütér a' kornyelö rézektöl olly távolságra fejte-
tik föl, a' mennyi elegendő, hogy a' lekötés D e s ch a m p 
tűjével körülvezetethessék. 

Mivel a' torkolatérnek dagadéka az ütér megkülönzését gya-
korta igen terhessé teszi, ezen könnyíteni l e h e t , ha a' vérér fö-
lülről segéd által lenyomatik. Hogy az ütér megkülönzésénél és l e -
kötésénél a' környelő nevezetes részek a' sértéstől megóvattasso-
nak> tudnunk ke l l , hogy a' torkolatéi- az ütér külső oldalán, és 
fölötte, a' bolygideg a' vissz - és ütér közt , és az együttérzideg 
ezen túl fekszik. — Ezen műtéteire nézve az edények lefolytában ne-
vezetes változás gyanánt kell a' következőket tekintenünk , hogy 
a' fejérnek megoszlása gyakorta a' nyakon igen mélyen es ik , és 
hogy a' gerinczütér (art. vertebralis) a' fi'iggérbül vagy a,' kulcsa-
latti ütérből fart. subclavia> a' fejér oldalamentében szármozik , 
és ezen túl közel emelkedik fölfelé. — Ha talán az ütér nagyobb 
terjedetre takaritatott volna le mint mondatott, úgy két lekötés 
alkalmoztassék fö l , és az ütér ön letakarított helyének fölső és 
alsó részén kötessék le. 

H o d g s o n , id. m. 342. 1. 

1299, S. 

Ha az üteret azon hely fölött akarjuk lekötni, hol 
a' lapszakizom vág által rajta, (mi csak ott lehet-
séges, hol az ütdag a' fejér ágain telepszik meg , —vagy 
hol a' fejeret az ütdagnak mély helyzete miatt e' fölött 
szükség lekötni) úgy a' metszés vagy a' gyürőporez ma-
gasságátul kezdve a' fejhicczentő belső szélének irányá-
ban két hüvelyknyire fölfelé tétessék; - vagy azt a' pa~ 
izsporcz fölső szélétül átellenben kezdjük, és az i l len-
dő hosszúságig a' fejbicczentő belső széle mentében l e -
felé folytatjuk. Ezen esetben xígy bánunk a' dologgal, 
mint az előbbeniben, csak hogy a' lapszakizom aláfelé 
kénytetik. — A' más esetben, ha a' bőr , a' nyak széles 
izma, és a' sejtszövet. fölfejtettek^-V sebszélek egymás-
tul eltátatnak; a' sejtszövetből egy vékony réteg lesze-
letikj és az ütér azon háromszegletű hézagban, melly 
az alsó sebszeglet felé a' haránt futó lapszakizomtúl a' 
fölső sebszeglet felé a' kéthasú izom által, és kifelé a' 
mellkulcscsecsizom belső szélétül környeltetik, a' mon-
dott mód szerint választatik külön. 

A' gyürőporez fölött a' fölső paizsvisszér megyen harántul 
a' közfejér (art. carotis ^ommunis) felé , vele a' fejér előtt a' 
gőg - és garatvérerek (vena laryngea et pharingea) valamint még 
más ágak, mellyek a' kiilső torkolatérrel öszvenyilásban vannak , 
találkoznak öszve, és részenként szinte néhány öszvenyiláspkat 
(anastomosis) képelnek. Ezen vérerek kéméltessenek, fölfelé kény-
tensenek , a' fölső paizsüte^ pedig befelé. 

D i e t r i c h id. m. ISO. 1. 
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1300. 

Ha már egyszer a' lekötés akár egyik akár másik 
módon fólalkalmoztatott, ez két egyes csomó által i l -
lendőleg rászoritatik, a lekötésnek egyik vége közel a' 
csomóhoz elmetszetik, a' másik pedig a' legrövidebb 
úton a; sebből kivezettetvén, a' sebszélek ragtapaszok 
által egyesitetnek. A' műtétei után a' tünemények ol-
lyak lehetnek, mint már átalánosan előadattak. A' beteg 
nyugton maradjon ágyában, feje egy kévéssé emelve 's 
előre hajtva lévén. Negyed vagy ötöd napra újitatik meg 
a' kötözés. A' beteggel körülményeihöz képest lobü-
zőleg bánunk, sőt a' gorcscsillapítokat is elővesszük, ha 
görcsös tünemények mutatkoznának. — A' fejérnek le-
kötése után, nevezetes öszvenyilásai miatt nem ritkán 
megesik, hogy a' tömlőben az érverés ismét megjelenik, 
mitől a' tömlő további nagyobbodása miatt többé tarta-
nunk nem kell ; az érverés lassanként gyöngül, a' töm-
lő enyészik. 

A' fejér közös törzsöke lekötésének történetét , és az azt 
il lető köz tudomásra jutott esetek öszvegyüjtését 1. D i e t r i c h -
nél id. m. 132. 1. 

1301. S. 

Ha az ütdag a' fejér elágadzásaiban telepszik meg, 
úgy ha csak lehetséges az ütdagos ágnak megfelelő ütér 
köttessék l e ; valamint ezen lekötés még más beteges 
állapotok miatt is javallottá válhatik. Azért is itten a' 
külső fejér', a' nyelvütér', a' külső állütér', a'halán-
tékütér' , a' nyakszirtütér, és a' hátsó lcülfülütér' le -
kötéseit fogjuk vizsgálóra venni. — A' fölső paizsütér-
nek lekötése a' golyva orvoslásánál fog előkerülni. 

1302. g. 
A' külső fejérnek lekötése mivel ezen ütér, üt - és 

vérerek, és idegek által mintegy körül van pókhállóz-
va, a' legterhesebb műtéteinek tartatik. azért is lekö-
tése helyett a' fejér köztörzsökének lekötése ajánltatik 
közönségesen JBrusche 2') azonban egy öszvenyilás 
általi ütdag (aneurysma per anastomosim) miatt, M o t t 
3>) az állkapocs kiirtásánál, és L i z a r s 4') a' fölső áll-
csont kimetszésénél ezen ütérnek lekötését szerencsés fo-
ganattal eszközlötték. — D i e t r i c h 5<) volt az, ki ezen 
műtéteire a' legczélirányosabb útmódot ajánlotta: — az 
állkapocs alsó szélétül t. i. egy haránt ujnyi a' fejbic-
czentőnek belső szélétül pedig fél hüvelyknyi távolság-
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ra a' gőg felé a' fejbicczentővel párhuzamosan aláfelé fer-
dén futó metsés tétetik a' bőrön, a' sejszöveten, és a' 
nyak széles izmán által. A' sejtszövetből egy vékony 
szeletet levévén, a' külső tűnik szembe, mellyre néhány 
félre tolandó visszerek folynak l e , a' pólya ezennel, és 
ezután a' szikenyellel a' sejtszövet fejtetik föl. — Ezek 
után a' belső tarkópólya enyhe húzásokkal meg választat-
ván, ezennel a' mennyiben a' sebszélek tompa horoggal 
eltávolitatnak a' külső sebszélnél a' fejbicczentőnek bel-
ső sebszélénél a' szakcsont (Zungenbein) tapintatik , a' 
fölső sebszegletben az állalatti és fültőmirigy, meg a' 
kéthasú izom alsó széle látszik, az alsó sebszegletben 
végre a' lapszakizom tűnik szembe. >— Ezennel a' seb-
fenekét lepő zsir, és sejtszövet a' legnagyobb vigyázat-
tal fejtetik k i , midőn is inkább a' fölső sebszegletnek 
tartunk, miként (a'fölső paizs-, meg nyelvalatti, és ábrázat-
vérerek) elágadzásait legkönnyebben kikerüljük. -— Ezek 
után az ütér ötlik szembe részenként az ábrázati vére-
rek közönséges törzsöke által fedezve. — A' műtéteinek 
legnehezebb mozzanata t. i. az ütérnek a' környelő ne-
vezetes részektől való megkiilönözése ezennel kezdődik. 
-— A' fölső sebszegletben az ütéren a' kéthasú izom al-
só széle vág által, valamint a' nyelvalatti ideg főtörzsö-
kén i s , melly a' kéthasú izom alsó szélével egészen 
közegyenesen foly l e ; — a' belső oldalon a' nyelva-
latti ideg néhány ágai mennek lefelé; hasonlólag tapasz-
talni, hogy a' fölső paizsütér és a' játvisszér (vena ho-
monyma) a' belső torkolatérhöz emelkednek fölfelé; — 
az ütéren részenként az ábrázati vérerek törzsöke fek-
szik, és magán az ütér íalán a' nyelvalatti idegnek egy 
ága ereszkedik alá; — az ütérnek külső oldalán a' bel-
ső torkolatér fekszik, melly nem ritkán az utószor em-
lített üteret fedezi; amaz mellett még a' bolyg - és 
együLtérzideg ereszkedv^alá, mellyékbül sok ágak ered-
nek; — mind a' két ütér közt egy kévéssé hátulra a' fó l -
hágó garatütér ered ki a' külső fejérből, mellyhöz kö-
zel 's mellette fölfelé emelkedik; — a' gőg - ideg mint 
a' nyelvalatti idegnek ága azon ferdén vág által, szín-
tannak hátsó és belső oldalán ereszkedvén b e - és lefe-
lé. — A' külső fejér vagy a' fölső paizsütérnek belőle 
való kieredtén fe lő l , avagy ott köttetik le legalkalmo-
sabban, hol a' kéthasú izom alsó szélén vág által. Ezen 
izom tehát és a' nyelvalatti ideg sejtes hüvelyeikből va-
lamennyire fejtessenek ki, és az állalatti miriggyel egye-
temben segéd által tompa horog segedelmével fölfelé kény-
tetvén, e közben egy más segéd a' belső fejeret , a' 
belső torkolateret, és az ideget kifelé húzza. — Midőn te-
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hát ezennel a' műtévő az ütéren részenként fekvő ábrá-
zati vérerek törzsökét oldalvást és befelé kényteti, az 
ütér hüvelyét a' szikenyellel fölnyitja, és D esc ha nap 
tűjének segedelmével a' lekötést kívülről befelé fölal-
kalmozza. 

1) MANEC , az j d . h . P l . I V . 

2) The Lancet. Vol. II. Nro. 252. 413. 1. 

3) American Journal of Medical Sciences. Vol. II. 482. I. 

4 ) The Lancet. 10. Avril. 1830. 

5) Az id. h. 186. 1. 

1303. S. 
B e c l a r d 4 ) a ' nyelv mély kiirtásai, 's több ef-

félék után támadó vérzéseknél a' nyelvütér lekötését 
ajánlotta. Az egyik oldalrul való lekötés, úgy mond ő, 
elégséges , mivel a' nyelv másik oldalárul áradozó vérfo-
lyás égetés (cauterisatio) által megállítathatik. — A' be-
teg egy kévéssé hátra szegült fejjel, arcczal az ép oldal 
felé fordulva fekszik, a' műtevő bizonnyosságba helyezi 
magát a' szakcsont helyzetérül, mellynek őtet az egész 
műtétei alatt vezetnie kel l , és 1—lü hüvelyknyi hos-
szaságu metszést teszen, mellyet ő egy kevéssé a' szak-
csont szarván túl kezd, és fölfelé, meg előre a' szak-
csont teste fölött \ hüvelyknyire folytat. A' bőr és a' 
nyak széles izma fölfejtetnek, az ábrázati vérér hátulra 
tolatván . megkéméltetik. Ezek után az áÍlalatti mirigy 
sejtes hüvelye nyittatik fö l , maga a' mirigy is fölemel-
tetik egy kissé, a' nélkül hogy megsértessék. — Ezennel 
a' kéthasú, a' karczszakizmok , és 'a nyelvalatti ideg 
tűnnek szembe. Ha ezen különbféle részek a' szakcsont-
hoz igen közel esnek, mint ez főkép a' rövid nyakú em-
bereknél szokott történni, íígy azok enyhéden emeltes-
senek fö l , hogy a' szaknyelvizom (hypoglossus) külső 
oldala letakaritassék. Most már ezen izom néhány rost-
jai csipesszel fogatnak meg, 's fölém eltetvén, alájok vaj— 
kutasz tolatván, megválosztatnak, mi által az ütér le-
takarhatván , könnyen megkülönöztethetik. 

M a n e c , id. m. Pl. III. — C h . B e l l , operative Chi-
rurgie. Thl. I I . 307. 1. — W i s e , F r o r i e p s Notizen. Bd. X. 
Nro. 210. 185. 1. 

D i e t r i c h (id. m. 205. I.) a' metszést úgy teszi, mint a' 
külső fejér lekötésénél, azon különbséggel, hogy azt az állkapocs 
alsó szélétül három vonalnyival kezdi , és aláfelé két hüvelyknyi 
hosszaságra folytatja, melly a' bőrön, a' sejtszöYCten, a' nyak 
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széles izmán, és a' külső tarkópólyán hat által. A' vérerek ké-
meltessenek, a' második pólya fejtessék f ö l , a' sebszélek segéd ál-
tal horog segedelmével távolitassonak egymástul : mikre az ál la-
latti mirigy és a' kéthasú izom alsó széle tűnnek a' fölső sebszeg-
Jetnél szembe. Azon sejtszövet, melly a' mondott mirigyet az 
említett izommal öszvetartja, megválasztatván segéd által fölfelé 
tartatik, miáltal a' karczszakizom (stylohyoideus) látszatossá l e -
szen. — Ezen két izom, valamint a' nyelvalatti ideg is segéd ál-
tal f ö l - vagy lefelé huzatik, vagy egy pár sejtszövet lemezese 
lefejtetik, és most tűnik szembe az ütér a' külső fejér törszöke 
mellett , mellyből csakugyan szármozik is. Az ütér előtt a' nyelv-
visszér f o l y i k . l e , ollykor az ő belső és külső oldalán az ábrázati 
vérér , továbbad még a' fölső gőgideg is. — Az ideg le — a' vér-
ér pedig fölfelé húzatván , az ütérre épen a' szakcsont nagy szar-
va fölött vettetik a' lekötés alolrul fölfelé. — Ha valaki , úgy 
mond a' szerző, az üteret eredetétül még távolabb akarná lekötni , 
a' szaknyelvizom husrostjait átmeszeni nem lenne szükség - az ütér 
úgy is , mielőtt azon izom alá jutna , elég messzire halad. 

1304. S. 
A' külső áll - vagy ábrázati ütér az állkapocs szeg-

leténél köttetik le > még pedig következőleg: a' rágizom 
(masseter) belső szélén l e - és kifelé ferdén futó met-
szés tétetik a' sejtszöveten, és a' nyak széles izmának 
rostjain által egy hüvelyknyi hosszaságra, vagy még va-
lamivel többre is. A' sejtszövet, és az ábrázati idegnek 
egynehány szálai ezen irányban fölfejtetvén, a' sebszélek 
egymástul segéd által távolitatnak el. Az ütér ezennel a' 
rágizom belső szélénél a' csonthártyán fekve jelenik meg, 
mellette kifelé az ábrázati vérér látszik. Ez kifelé kény-
tetvén, az ütér könnyű móddal megkülönöztetik. 

Allalatti szilakánál (portio submaxillaris) ezen ütér csak nagy 
bajjal köttethetik le. M a n e c (id. m. Pl. IV.) ezen műtéteinek 
egyenesen el lenszegül, mivel az ütér i t t igen mélyen fekszik, és 
sok részek által környeltetik, — V e 1 p e a n és D i e t r i c h ezen 
műtéteire utmódokot javaslottakT"-^Az elsőbbik szerint az ál la-
latti mirigytűl egész a' fejbicczentőnek belső széléig metszés t é -
tetvén , ez után a' szakcsont nagy szarvának hátsó végétül egész 
a' rágizom belső széléig és a' nyak széles izmán által egy más 
metszés tétetik , ezen metszéssel korlátolt bőrlebeny fölfelé fejte-
tik föl. A' sebszélek egymástul eltávoztatván, a' bőrl< beny is föl-
felé tartassék, és az ezennel szembe ötlő bőnye; mellytől az 
ütér csak sejtszövet által van meg választva, metszessék b e , midőn 
is nem ritkán az ábrázati vérér, . az állalatti mirigy és a' két-
hasú izom közt meg kell hogy választassék, mikre az ütér a' szak-
csont nagy szarva és az állalatti mirigy közt megkülönöztetvén, 
köttessék le. — D i e t r i c h szerint a' metszésnek az állkapocs 
alsó szélétül egyenesen lefelé a' rágizom belső szélétül két hüvelyk-
nyire egy kévéssé ferdén a' fejbicczentőnek belső széle felé ki-
és lefelé kell tétetni. — Az ábrázati vérér soha se metszessék ket-
té , hanem fejtessék föl az állalatti mirígytül, és k i - vagy b e -
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felé kénytessék, a' mint jobban lehet. A' nyelvalatti idegre fi-
gyelemmel legyünk. Az ütér a' karczszakizom alatt megyen el 
azon helyen, hol a' kéthasú izom ezen átfúródik, mint f hüvelyk-
nyi távolságra szakcsonthozi oda forradásátul. Az izmok az ide-
gekkel együtt a' sejtszövettől megválasztva aláfelé kénytetvén , az 
edényre kívülről befe lé , és alolrúl fölfelé alkalmoztassék a' le-
kötés. 

1305. S. 
A' halántékütéren lévő ütdagok, mellyek jobbadán 

sértések után támodnak, ollykor ugyan ószvenyomás 
által az orvorlást és gyógyítást megengedik, mint én ezt 
egy esetben tapásztalám, hol az ütdag ütérmetszés (ar-
teriotomia) után szármozott; mi ha nem lehetséges úgy 
az ütér lekötéséhöz kell fognunk. — Először ujjal tett 
tapogatás által az ütér helyzetét pontosan kitanulván, 
lefolytával megegyezőlegbőr-hatólagegy hüvelyknyi hos-
szasságu metszés tétetik, melly egyenesen az állkapocs 
ízület, és halljárat közti hézag közepének felel meg, 
ezután az üteret fedező elég tömött sejtszövet alá váj-
kutaszt tolván, ez megválasztatik, és az ütér megkülönöz-
tetik. Az üteret követő vérér tőle kifele esik. 

1306. S. 
A' nyakszirti ütéren csak ritkán fordulnak ütdagok 

elő, M e y e r u ) mégis hoz föl egy esetet, hol az ütdag 
miatt a' nyakszirti ütérnek sok ágait, sőt magát a' tör-
zsököt is le kellett kötni. J. 13 u r n s 2>) lekötötte ezen 
edényt ezen érnek ütdagos tágulása miatt. — Egy \ 
hüvelyknyi metszés tétetik , melly a' csecsriyujtvány 
hegye alatt kezdődik, és 1 — h ü v e l y k n y i távolságra föl-
es hátrafelé folytatik. A' mellkulcscsecsizomnak hártyá-
j a - és bőnyéje fölfejtetvén, aztán az uj a' fölső sebajk 
alá tolatik, hogy t. i. a' csecsnyujtványnak alapja érez-
tethessék. Erre a' szíjizom (musc. splenius) a' seb egész 
hosszában fölfejtetik, az érverésébül ujjal tett fürkészet 
által az ütér hollétét kitapogatván, ez megkülónöztetik, 
még pedig vigyázva, hogy a' követő két vérér meg ne 
sértessék. 

1) Diss. de Aneurysmate Artériáé occipitalis. 1801. 
2) Chirurgische Anatomie des Kopfes und Halses. 219. 1. 
MANEC , az id. h. Pl . 5 . — D i e t r i c h az id. h. 209 . 1. 

1307. 5. 
A' hátsó külfülütérnek lekötésére a' fülgombátul fél 

hüvelyknyire lefelé á' fejbicczentőnek belső szélén téte-
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tik a' bemetszés, melly is ezen izomszélnek mentében 
egy hvivelyknyire folytassék fölfelé; ezen metszés a' bő-
rön, a' zsiros sejtszöveten, és az izombőnyén hat által. 
A' sebszélek segéd által tompa horog segedelmével tá-
tassonak kétfelé, mire az alsó sebszegletben a' fültőmi-
rigynek egy részét, a' fölsőben pedig a' fülhátrarántó iz-
mának alsó szélét; a' seb közepén végre a' keresett üt-
eret láthatni, melly is megkülönoztetvén, leköttetik. 

SYNE (HORN'S Archiv. 1829. Septbr. Octob. 898. 1.) a' hát -
só kiilfülüteret annak ütdaga miatt kötötte le . 

D i e t r i c h , az id. h. 211. 1. 

I 

ii: 
A' kulcsalatti, meg a' hónalyi' ütér ütdagai. 

1308. 

A' hánalyi ütérnek daganatai jobbadán sebesen nő-
nek, a' mennyiben a' környelő részek csekély ellenha-
tásuak; a' daganat a' nagy mellizmot fölemeli, a' váll-
perecz felé terjed, és ezt fölfelé nyomja. Azért is ezen 
ütdagok csak ritkán tapasztaltatnak olly korán, hogy 
a' daganat és vállperecz között az ütér lekötésére ele-
gendő hely maradna, és ezen műtétei csak azon üt-
dagoknál lehetséges, mellyek a' karütér fölső részén fej-
lekednek ki. 

KEAT , in London medical Review. 1801. 

PELLETAN, Clinique chirurgrCale. Tom. II. 49. 1. 

CHAMBERLAINÉ, Medico chirurgical Transactions. Yol. VI. 128. 1. 

1309. g. 
A' hónalyi ütér lekötése kétfélekép vitethetik vég-

höz, t. i. 1.) a' nagy mellizomnak átmetszése által a' 
vállperecz alatt, és 2.) a'mellizom , és kótaláncsás izom 
(m. deltoides) inas hézagának fölfejtése állal. — A' be-
teg vagy ágyon feküdjék, vagy karszéken üljön, válla 
egy kévéssé hátulra nyomatván; egy segéd a' beteg háta 
mögött állj on, kész a' műtétei alatt támadandó vérzésre a' 
kulcsalatti üteret lenyomni. 
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1310. S. 

Az elsőbbik műbánásnál a' bőrön által tétetik met-
szés , melly a' vállperecz mellvégétül egy hüvelyknyi tá-
volságra kezdődik, az alsó szélének mentében a' hollorr-
nyujtvány felé egész azon borozdáig megyen, melly a' 
mellizmot a' kótaláncsás izomtul választja. A' nagy mel l -
izomnak vállperecztőli öszveköttetései ezen irányban meg-
választatván, ezennel a' kis mellizomra akadunk, melly 
a' hollorrnyujtványtul kezdődvén, a' bemetszés alsó szeg-
letében fekszik harántul. A' hollorrnyuytvány és a' 
vállperecz alsó széle közé dugott újhegy az üteret kül -
ső oldalrul a' karfonattul környelve, sőt részint fedez-
ve , belső oldalrul pedig a' hasonló nevű vérér szomszéd-
ságában találja. Az ütér ezennel a' vérértül és idegek-
től vigyázva fejtessék fö l , és körülte a' D e s c h a m p 
tűjével egyszerű lekötés vezettessék be , a' mennyiben, 
mielőtt még a' tű kihúzatnék, az ütér a' lekötésen an-
nak megtudása végett megnyomatik, ha az egyedül fo-
gatott-e meg ? Azon kisebb üterek, mellyek műtétei 
közben megsértetnek, azonnal köttessenek l e , és a' seb 
tisztogattassék meg a' vértül. A' kötözés és az utóorvos-
lás a' közönségesen előadott szabályok szerint intéz-
tetnek. 

A' metszés iránya ezen mőtéteJi utmódnál kiilönbözöleg ada-
tott e l ő : mint nevezetesebb eltérések említessenek itt meg a' 
L i s f r a n c műbánása , melly szerint a' metszés a' vállperecznek 
roellcsonti végétől félbüvelyknyi távolságra kezdve , az azon gö-
dörben, melly a' nagy mellizomnak vállpereczi és mellcsonti részei 
által képeltetik, a' vállperecz alatt három hüvelykuyire folytatik; 
-— és a' Z a n g , meg még mások azon tanácsa, hogy a' metszés 
szorosan a' vállperecz alatt ezen csont közepéiül kezdve , 21 
hüvelyknyire l e - és kifelé egész csaknem a' hollorrnyujtvái.yig 
folytassék. 

1311. S. 

A' második műbánásnal, ha az ütérnek nem olly 
közel kell a' vállpereczhöz leköttetnie, egy hüvelyk-
nyi bemetszés tétetik a' vállkulcs külső harmad részé-
nek alsó szélétül a' vállnak (humerus) belső oldala 
felé azon hézagon , melly a' nagy mellizom és kótalán-
csás izom közt foglaltatik. A' kis mellizom lapcsont-
hozi odatapadásátul fölfejtetik. A' bal kéznek mutatója 
ezennel a' seb mélységébe meritetik, és a' nagy fürész-
izom fölületére vezettetik egész addig, míg hegye a' 
lapcsontba nem akad-, melly is mostan meggörbítve, a' 
lapcsontalatti izom (musc. subscapularis) belső szinét kö-
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vetve ismét egész a' bőrboríték sebének külső ajka alá 
előre vezettetik. Ezen ut közben az egész karfonatmeg-
kerültetik, és azon edények meg idegek gyurmája, mel ly 
közvetlenül a'' vállpereczen vagyon egyesülve, minden 
akadály nélkül a' sebszélek közt egész a külső részek 
magasságaig kénytelyén, a mutatóujon megfeszítetik. Az 
ütér itten k ö n n y e n megkülönöztetvén, leköttetik. 

D e l p e c h , Chirurgie clinique de Montpellier. T I. 

1312. S. 

Ha valamelly ütdag, a' hőnalyi ütér eredetén keletkezik, 
avagy annak eleintekori mélyebb állásánál a' tömlő annyira 
kiterjedt, hogy egész a' vállpereczig ér, akkor a' hőnalyi 
ütér lekötésének a" vállperecz fölött kell megtétetni. A 
beteg széken ülve , avagy egy asztalon hanyatt fektetve, 
beteg vállát, a' hogy csak lehet , lenyomva , bőrén ál-
tal metszés tétetik, melly a' fejbicczentőnek külső szé-
létül a' vállkulcs mentében egész a' négy -keszegöldalú 
izom (m. trapezius) vállkulcshozi forradásáig terjed. Er-
re ezen irányban a' széles nyak izom vigyázva válasz-
tatik meg, hogy a' torkolatvérér meg ne sértessék, mel ly , 
miután letakaritatott volna, tompa horoggal a' vállfelé 
húzatik. Mi megesvén késsel, vagy biztosabban ujjal, 
avagy vájkutasszal a' seb közepén lévő sejtszövet lefej-
tetik egész, míg az uj a' mellső lábtóizomhoz (scalenus 
anticus) nem ér, hol is az első bordán nyugodni ta-
láltatik; midőn aztán D e s c h a m p , vagy D e s a u l t 
tűjével vettetik rá a' lekötés. — Z a n g szerint a' kulcs-
alatti ütérnek lekötésénél a' metszésnek azon harmaglat 
(triangulum) közepére kellene esni, melly a' lapszakizom 
omohyoideus) hátsó hasa és a" mellkulcscsecsizom váll-
pereczi részének hátsó széle által készül , azt a' vállpe-
recz fölött a' fejbicczenjix^vállkulcsi végének hátsó szé-
lén kezdvén és egy kévéssé k i - és aláfelé ferdén a' váll-
perecz közepére folytatván. 

Halotton én ezen utolsó mííbánást mindenkor a' legkönnyebb-
nek találtam. — A' kulcsalatti vérér az iitérnek belső oldalán fek-
szik , az idegfonat a' külsőn , ez azt részint fedezvén is. Annak 
bizonyos j e l e ő l , hogy az uj bizonyosan az ütérre juto t t , nekem 
mindenkor bizonyos csomócska szolgál , melly az első bordán az 
ütérnek belső oldalán tápintatik , és azon horpadék által képe l -
tetik , mellyet ez az első bordán csinál. — Az ütérnek fölvitele 
ollykor igen bajos, sőt lehetetlen is " ) , ha a' daganat nagysá-
ga által a' vállperecz igen magasra kénytetik; azért a' műtéteit 
mindenkor annak idejében jókor kell véghez vinni. Ugyanazt ál-
líthatni a' lekötésnek rászoritásárul, melly czélra L y s t o n 3 ' ) 
különös készületet ajánlott. — Mivel az ütér részint az idegfonat 
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ált al fedeztetik , azért az idegeknek egyike ütérnek tartatván le -
köttethetik , mivel vele az ütérnek debegése közöltetik. 

Egy esetben , hol a' közönséges mütételi utmódok nem esz-
közöltettek , D u p u y t r e n ( M a n e c id. m. Pl. IV. ( 1 ) ) a' 
mellső lábtóizmot (m. scalenus anticus) metszette által, — H o d g -
son , L i s f r a n c , és G r a e f e arról mütételi mód jok közt ekkép 
emlékeznek: miután t. i. a' fejbicczentőnek hátsó szélétül kezd-
ve a' vállperecz mentében hüvelyknyi hosszasága metszés 
tétetett vol~ia a' bőrön , és a' nyak széles izmán által , a' mütevő 
a' seb mélyébe ereszkedvén, a' mellső lábtóizmot fölkeresi, melly 
alá görbített vájkutaszt tolván, ennek segedelmével azt alsó ré-
szén fölemelvén, vagy kívülről befelé, vagy pedig a' nélkül, hogy 
még elö vájkutaszt tolna alá , vigyázólag harántul metszi át. 

1) A. COOPER, London medical Review. Vol. II. 300. 1. 

2) Edinburgh medic. and surgic Journal. Nro LXIV. 348.1 . 

LANGENBECK , az Ő neuer Bibliothek für Chirurgie und 
Ophtalmologie-ban Bd. III. 269.1. Tab. I. Fig. 2. Tab. II. Fig. 1. 

3) S. COOPER, Handbuch der Chirurgie. Bd. I. 186.1. Edinb. 
medic. and surgic. Journal. Nro LXII1. 299. 1. 

1313. S. 
Ha az ütdag magán a' kulcsalatti ütéren telepszik 

meg, akkor talán egyedül ezen ütérnek a' lábtóizom gőg-
sípi oldalárol eszközlendő lekötése nyújthat a' gyógyu-
láshoz reménységet. Ezen műtéteit azonban mindenkor 
a' legveszedelmesebb és legvakmerőbbnek kell tartanunk, 
azt elgondolván, milly nyomos képeletekkel áll itten 
az ütér öszveköttetésben. Előtte a' bolyg- és rekesz-
ideg (n. vagus et phrenicus); túl rajta az alsó tarkóducz, 
és az együttérzideg fekszik; jobb oldalról a' visszatérő 
ideg szalad az ütér körül, bal oldalrul pedig ezen ideíj 
az ütér meg a' bárzsing közt nyugszik; a' kulcsalatti 
vérér közvetetlenül a' vállkulcs alatt fekszik az ütér elótt, 
és terjedett állapotban reá nehezkedik; bal oldalrul 
a' tápcső nyugszik az ütéren; egyszersmind közvetetle-
nül ériilvén a' mellhártyára, melly tűforgatás közben 
megsértethetik. Ha a' lekötés az alsó paizsütér, a' bel-
ső csecsiitér, és gerinczütér kezdetéhez közel alkalmoz-
tatik, úgy a' vérhegedéknek képülése meggátoltatik, és 
másodlagos vérzések támodására nyújtatik alkalom 
Egyébként még azt is föl kell vetnünk, hogy a' függér-
nek vagy névtelen ütérnek dagai ollykor a' vállperecz 
fölibe emelkedvén, könnyen a' kulcsalatti ütér dagainak 
tartathatnak. 2'). A. C o o p e r , C o l l e s , és A r e n d t 
vitték ezen műtéteit véghöz, de a' foganat minden eset-
ben szerencsétlen volt. — A' műbánás ezen ütdagnál a 
következő: a" bőrön és a széles nyakizmon által 3. hü-
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velyknyi metszés tétetik közvetetlen a' vállkulcsnak mel l -
vége fölött, erre a' fejbicczentőnek vállpereczkozi oda- ' 
ragadása alá vájkutasz dugatik, és az a' vállpereeztől, 
vagy pedig H o d g s o n és A r e n d t szerint mellcsont-
hozi odaforradásatul is megválasztatik. Ekkor ujaikkal, 
vagy a' szike nyelével a' sejtszövet választatik meg egész 
addig, míg csak a' mellső lábtóizom gőgsípi széléhöz nem 
jutunk, hol ekkor az ezen túl futó úteret tapinthatjuk. 
Tanácsosnak mondatik az úteret olly annyira elhiízni, 
hogy a' lekötés az alsó paizsütér és gerinczútér kezdete 
alatt tétethessék. Az iiteret az úgy nevezett ütdagtűvel 
megkeriiltünkben vigyázzunk, ne hogy vagy a' mellhár-
tyát, vagy valamelly más képeletet megsértsünk. 

1) H o d g s o n , az id. h. 380. 1. 
2) H o d g s o n , az id. h. 90. 1. — A. B u r n s , az id h. 

27. lap. 
D i e t r i c h (id. m. 43. 1.) a' jobb és bal oldali ütérnek 

K i n g ' - t ő l fölhozott műtéteiét következőleg módosította: — Jobb 
oldalról a' mell markolatának félhódképü bevágányátul a' gőgsíp-
nak közép vonalán fölfele menő metszés tétetvén , ezennel hason-
lókép, mint a' névtelen ütér D i e t r i c h módja szerint teendő 
lekötésnél fog említetni , hatunk a' két mellszakizmok közt fog-
lalt hézagba egész míg csak a' kulcsalatti iitcr ketté válásához) 
(bifurcatio) nem jutunk. — A' mellszakizom és mellpaizsizom se-
géd által tompa horog segedelmével kifelé húzatván, az ütér hü-
velye vigyázólag fölhasítatik , mivel a' holygidegpár, és a' belsó 
torkolatvérér egyenesen az üter előtt ereszkednek alá. — Bal ol-
dalról a' fejbicczentőnek belső szélénél ettül a' gögsíp felé egy 
vonalnyi távolságra tétetik a' metszés, melly a' mellcsonttul an-
nak belső széle mentében 2J hiivelyknyire vezettetik fölfelé, de 
úgy, hogy attól mindenütt egy voln.ilnyi távolságra maradjon. Ez 
után másfél hüvelyknyi haránt metszés tétetik , melly a' bőrön és 
a' fejbicczentő mellcsonti szilakán hat által. A' sebben megjelenő 
sejtszövet ezennel vigyázva fölfejtetik , a' rendbagyólag (anomale) 
lefilyó vérér ha átmetszetett, leküttetik-, és a' fejbicczentőnek 
mellcsonti szilaka tompa horog segedelmével segéd által a' bal váll-
felé kénytetik. Erre a' mellpaizsizom külső széle ötlik szembe, 
az ezt az alatta fekvő részekkel öszvekötő sejtszövettől égy ké-
véssé fejtessék föl , és egy más segéd által a' gőgsípon a' jobb ol -
dal felé húzassék. A' fejér a' sebben csak most ötlik szembe, 
liilső oldclán a' belső torkolatér, és ezek közt a' bolygideg rfiu-
tatkozván. Az alsó sebszegletben a' mellcsont markolatja felé a' 
fejéren túl és kifelé a' kulcs-alatti ütér fekszik. A' belső torko-
latvérér ezennel a' bolygidegtől és fejértől vigyázva fej-
tessék fö l , és azon segéd , ki a' mellcsonti szilakot a' vállfelé 
húzza , tompa horog segedelmével ezen véreret is maga felé von-
ja. Most már a' kulcsalatti ütér tömött sejthuvelybe burkolva tű-
nik szembe. Az alsó paizsütér , a' nyak haránt ütere (transversa 
colli) a' gerinczütér , és a' belső csecsütér mint a' kulcs-alattinak 
ugyanannyi ágai ebből valamikép fölebb erednek. A' tápcsó, melly 
itt görbed meg , az ütér hüvelyének belső szélénél, tehát a' fej-
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éren túl fekszik. — Erre az ütér a' szike nyelévé! valamennyire 
megkülönöztetik, és az ütérnek hüvelye kiilsö oldalán vigyázva 
tett vakarás által fölnyittatik, miként a' tápcső sérelme legjob-
ban kikerültetik; mik megtörténvén, tompa görbe horog sege-
delmével a' lekötés az edényre hátulról előre, és fölülről lefelé 
fölalkalmoztatik. 

1314. S. 

A. B u r n s é s H o d g s o n azt tanácsolták, hogy 
a' névtelen ütér köttessék l e , és halottakon tett befecs-
kendések által megmutaták, hogy ezen edénynek elenyé-
szete (obliteratio) után a' vérkeringés elegyenkezik, és hogy 
halotton ezen műtétei könnyen eszközöltethetik ' ' ) , ha 
a' fejet hátra hajtván, a' mellkulcscsecsizomnak, a 'mel l -
paizsizomnak (sternothyreoideus) és szakizomnak (hyoide-
ns) mellcsonti szilaka fölfejtetik, és a'fejér egész eredeteig 
követtetik. M o t t 2') és G r e f e 3") , . és A r e rí d t 4-) 
ezen műtéteit élőkön eszközlötték. — A' M o t t eseté-
ben a' beteg 26-od napra, a' G r a e f e ' j é b e n 67-re, az 
A r e n d t é r e 8-ad napra halt meg; az első két esetben 
az ismét vissza térő vérzés után, a' harmadikban pedig 
az iitdagos tömlő , a' mellhártya, és a' tüdő gyuladásá-
nak következésében. — M o t t az ütdagos daganattól kezd-
ve a' vállkulcs fölött metszést tön, meilyet egész ezen 
csontig hosszabított, és a' mellcsontnak fölső végén egész 
a' gőgsipig folytatott. Innét kezdve egy más körül be-
lől hasonló hoászaságu metszést tett, és a' mellkulcscsecs-
izomnak belső széle mentében folytatta azt, Erre a' 
bőrt takarította le az alatt fekvő izom területtől (platys-
mamoides), ezen utolsót átmetszé, ésa' csecsizomnak (m. 
mastoideus) melli részét választotta meg az első met-
szésnek irányában. A' belső torkolatvérér, melly a' da-
ganattal öszve volt nőve, megválasztatott ekkor, a' mell-
szakizom (sternohyoideus) és mellpaizsizom (sternothyre-
oideus) átmetszettek, és a' gőgsípra átvettettek. Ezen-
nel a' mellcsont fölött egynehány vonalnyira a' fejér ta-
kdritatott l e , a'bolygidegpártul, a' belső torkolatvér-
értől választatott meg, és ez a' külső oldal felé vona-
tott. Erre a' kulcsalatti üteret takarította l e , mel ly 
czélra szikenyelét, és egy keskeny domború éleshe-
gyü késkét használt. Ekként hatott ő egész a' névtelen 
ütér megoszlásáig elő , követte ezt egész a' mellcsont alá, 
a' környelő sejtszövettől szikenyel segedelmével külón-
zötte meg, és miután a' visszatérő, — meg a' rekeszide-
get félre tolta volna, ezen ütér körül megoszlása fölött 
fél hüvelyknyire görgeteg selyem zsinórt alkalmozott. 
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G r a e f e a fejbicczentőnek bélsó Szélén két hüvelyk-
nyi hosszaságu metszést tévén, ezt a' mellcsont marko-
latán két hüvelyknyire hosszabbitja lefelé. Miután a' 
sebajkak tompa horoggal széthuzattak, a' mütevő bal-
jának mutatójával a' fejbicczentőnek és a" mellszakizom-
nak mellcsonti része közt, a' mell markolatának széle 
fölött nem messze a" sejtszövetet fejtőleg, egész a' fejé-
rig hat. Erre a' betegnek feje hátulról egy segéd által 
igen le nyoma tik;, és a' mütevő ujával a' fejér törzsökén 
lefelé megyen; a' mellcsont markolatának belső lapjára 
érvén, egy kék emelkedésre, (Wulst) akad és ujával ez 
alá kell hatnia. Uja mellett a' mütevő a' szike nyelével 
segíthet magán; ő mind azon helyig ereszkedik alá, hol 
a' névtelen ütér a' fejérre , és a' kulcsalatti ütérre osz-
lik. Eddig érvén, innét még egy fél hüvelyknyivél megy 
uja hegyével alább, és jobb kezébe a' fonallal ellátott 
horgot vévén, ezt baljának mutatója mellett egész a' 
névtelen ütérig tolja le, az ütér körül vezeti , a' fonalat 
beölti , és G r a e f e ' n e k lekötő vesszejét alkalmozza föl. 

1 ) BURN'S , a z i d . h . 2 8 . 1. H O D G S O N , az i d h . 3 8 3 . 1. 

2) In Medical. and Surgical Register etc. New-York. 1818. 
V o l . I . p . 8 . — Ira J o u r n a l v o n G R A E F E u n d v . W A L T H E R . B d . 
I I I . St. 4 . 5 6 9 . 1. I ; ' . ' 

Mo t t a' f a l i s c h , H a i ' t s h o r n e és H e w s o n t u l 
(Élect. Bepos. Vol. III. 229. 1.) ajánlott eszközökkel é l t , mel-
íyeket mélyen fekvő üterek lekötéseire mint czélirányos eszközö-
ket maga is ajánl. — Egy mindkét végén füles tompa tüt vezetett 
6 tú'fogó (Nadelhalter) segedelmével az ütér körül , a' közben 
hogy a' ,,mellhártyát" vigyázva kéméllené, a' tű szembeötlő fü-
lébehorgot akasztván, ezzel , miután a' tűfogó kibontatott, a' 
tőt kihúzta, s' ez után húzódván a' lekötés is. A' lekötést csak 
lassanként szorította , és ket egyes csomót vetett rá. Ezen műté-
teinek a' szivre és tüdőkre hatásai nem mutatkoztak. 

3) , lm Journal az id. h, ^rfid^BdTlV. St. 4. 587. 1. 

4) Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkun-
de von einer Gesellschaft praktischer Aerzte zu St. Petersburg. Samml. 
IV. 1830. 188. 1. 

1345. S<. 
Í 

Ezen az élőkön véghez vitt mütételi útmódokon ki-
vül B u j a l s k y , K i n g , , D i e t r i c h , és M a n e c még 
más mübánásokat is ajánlottak a' névtelen ütér lekö-
tésére. 

B u j a l s k y szerint a' bőrmetszés a' fejbicczentő 
mellcsonti szilakának belső szélén ezen szilák és a' gőg-
sip közt négy haránt ujnyi hosszaságra tétetik, melly fó-

CHELIUS. SEBÉSZSÉG, II. K. 2 4 
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lülről az említett ízomtul egy kévéssé befelé távozik, 
a' nyak közepén kezdődik, és alól egész a' mellcsont 
torkolatáig ( jugulum sterni ) folyta tik. A' széles nyak-
izomnak rostjai ezennel a' fölső sebszegletben, az alsó-
ban pedig zsir leszen látszatossá nagy mennyiségben. Ez 
után mélyebben metszetvén be a' seb közepettén a' mel l -
szakizom ötlik szembe, melly ferdén metszetvén által, 
az alatta lévő mellpaizsizom szinte keresztül metszetik. 
Mind ezek alatt, a' mennyire csak lehet, a' belső seb-
szélfelé tartsunk, mivel kifelé a' belső torkolatér folyik 
le. Az izmok alatt a' sebben ferdén futó alsó paizsvis-
szér fol — vagy lefelé huzatik; midőn is ezek után a' 
mélységbe érvén, az üter megkülönöztetik és leköttetik. 

K i n g (vagy inkább O' C o n n e 1) után a' bal o l -
dali fejbicczentőnek belső szélénél a' bőrön , a' nyak szé-
les izmán, és a' nyak' pólyáján által 16—18 hüvelyk-
nyi hosszaságu metszés tétetik ; ezután a' mellpaizsizmok 
közé hatunk, és ujunkat egész a'jobb mellpaizsizom alá 
vezetjük, a' tarkópólyát fölbontjuk, ujunkat alája tol-
juk, 's ezt az ezen pólyán fekvő névtelen iitérre vezet-
jük. D i e t r i c h ezen mübánást mint eszközölhetetlent 
méltán megvetette, 's helyette a' következőt ajánlotta. 

A' beteg feje egy piczit hátfelé hajtatván 2% sőt há-
rom hüvelyknyi hosszaságu metszés tétetik a' szerint, a' 
mint a' nyak rövidebb vagy hosszabb, kevesbé vagy töb-
bé kövér, a' metszés egyenesén a' mellcsont, markolatá-
nak közepétül a' gőgsipnak középvonalán halad fölfelé. 
A' sejtszövetnek és pólyának (fascia) fólfejtése után lenge 
sejtszövetbe bonyolítva több apró vérerek jelennek meg. 
Ezeknek könnyű kitérni, mivel azok a' gőgsippal ha-
sonló irányban folynak le , és egy nagyobb, az alsó seb-
szegletben látszatom vérérbe nyílnak be. A' sejtszövet fej-
tessék fö l , és a' belső tarkópólya mostan tűnik szembe, 
két oldalrúl a' mellszakizmok fekszenek, mellyek 2—3. 
vonalnyi" köz által vannak megválva. A' pólyán által 
ezen hézagban metszés tétetvén, ezennel a' gőgsiphoz ju-
tunk. A'jobb mellszakizom, és mellpaizsizom segéd által 
tompa horog segedelmével kifelé huzatnak, midőn is 
a' második alsó paizsvérér a' sebnek fenekén látszik e l -
menni , melly visszér gyakorta igen ki van tágulva. Ezen 
vérér rendes vastagságú lévén , a' szike hegye külső ol-
dalán vezettetvén e l , a' zsiros sejtszóvet-allomány vi -
gyázva fejtetik föl, a' szike nyelével aztán lefelé menvén, 
ezzel a' névtelen iitérhöz jutunk. -— Hanem ha az emlí-
tett vérér igen ki van tágulva, úgy belölriil kifelé alá-
ja jővén, az fölfejtetik, a' mi csak a' szike nyelével 
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eshetik m e g , mert másként megsértésérül bizonyosak 
nem lehetünk, a' mi itten annál nagyobb figyelmet ér-
demel , a' mennyiben ezen vérér a' lehágó iirösérbe nyí -
lik be, és megsértetvénÍ a' vérérnek visszaáradása által 
nevezetes vérzés támodna. A' horog balról jobbra du-
gatik az ütér alá. -1 '>'< 

M a n e c sáerint'á' betegnek feje erősen hátra-
hajtassék, hogy a' nyak erősen kifeszülvén, a' leköten-^ 
dő edény a' mellcsont fölső széle fölibe emelkedjék ; az 
arcz kissé a' bal váll félé legyen fordítva. A' három 
hüvelyknyi hosszaságu metszés azon hézag kózepétiil té-
tetik, ihelly a'! két fejbicczentőt válaisítjfr, < a' jx>bb váll 
f e lé , % hüvelykkel á' vállperecz fölött a' bőrön és a' 
nyak széles izmán á l ta l \ — ezen irányban fejtessék föl 
a' fejbicczentő i s , a' mellszakizom, és melípaizsizom 
alá vájkutasz tolatik, hogy ezek is fölfejtesseíielc.. Az 
ütér nleg'különözésére á' műtévo- csak a szike nyelét hasz-
iiálja. Ha talán az alsó paizsvéreret, éá a' nyelvalatti 
meg az első tarkóidegekből egynéhány idegszálakat föl 
kellene fejteni, akkor kési;e leszen szükség. Az ütér kül+ 
ső és hátsó részének megkülönözésekór vigyázni kell i 
hogy a' mellhártya (pleura) meg né sértessék. Miután 
az ütér megkülönöztetfett, a' D e s c h a i n p tűjét külső 
oldalról a' bolygideg éá mellhártya közt be — , ^más o l -
dalrul pedig az íitér és gőgsip között kivezetvén, húza-1 

tik be a' lekötés. 
Idv m. m. 2. . 

. 1316. s-

Ha a' kulcsalatti ütérnek egész törzsöke behegedt, 
's elenyészett , akkor a' vér a' fölső paizsütérbűl és nyak-
szirti ütérbül az alsó paizs-, aliípdkó íitér, a" nyak' ha-
ránt- , a' lapcsónt' haránt ütérei fölhágó ágaiba, számos 
öszvenyilások által pedig,' mel lyek a' nyakcsigá és vállak 
körül terjedeznek, a' lapcsontalatt í '—a' váll körülvetett 
— , és a' karesont körülvéített ütereibe folyik ^'ttiéílyek-
ből aztán a' karütér törzsökébe halad. Ha a' kulcs-
alatti ütér alsó végén , avagy a' hc nalyi ütér tomült be 
(obliterirt) : úgy a' vérnek előre' haladása még könnyebb, 
mivel az á' tarkóütér, a' n y á k - - és a' lapcsont haránt 
ütereinek Öszvényilásai, úgy a' lapcsont - alatti ütér és 
a' kar' körülvetett űterének elágadzásai által a' karütérbe 
szökell keresztül. Hogy a' hónalyi ütérnek lekötése után 
több esetekben a' tagnak érzése és táplálkozása korlátol-
tattak, oka nem az oda fol^ó vér csekély menny iségé-

2 4 + 
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tül , hanem a' lekötés alá jutotjt, vagy sértett, müködésé-
bén szűkebb korlátok közé ejtett idegfonattól fíigg. 

. - - - . iM7i Í - ; 

A' kulcsalatti ütér két ágának , . t. , i. a', belső 
csecsütérnek f és- a' gerincziitérnek lekötése említessék 
még itten meg. i - - . . 

' >Í<>' ' . ÍM'W ') öl .;,-0E ';> 7.. j', ) 
/ . ' 1318. ^. llhy, 

'A?.2-dik.3-dik4-dik, és i -dik borda hézagban a' bel-
ső csecsütérnek lekötése minden különös baj; nélkül meg-
ésik4 az első hőrda. hézagban ag ütérnek közel helyzete 
miatt a' asaellcsont széléhoz a', lekötést nehezzé tqszi, — 
Az említett borda hézagok egyikében a \ mellesen,!,nak 
szélétüli és az alsó bordának ffölső szélétül -tétetik a' 
metszés,, melly ki - és egy kévéssé fölfelé jegész a' 
fölsőbbik bordának alsó szétéig folytatik, úgy hogy 
az- egész hossza 1 % hüvelyknyi legyen, .és, hogy a' 
metszésnek a\ fölsőbbik borda : al.sp széle előtt ejtett 
végeztével., a' bordaközi ütér, sértése .elkerülhessék. A' 
bőr r: a' sejtazöyet, a' nagy mpllizomnak bőnyéje , sőt 
maga az izorfl js ezen irányban fejtetnek föl r, mire 
ismét; r^ehány'jsejtszóvetbül álló rétegek , és ezpk alatt 
a' fényeskedő szálagok (ligamenta nitentjfi) jelen-
nek meg, mellyek finom késvonásokkal fölbontatván, a' 
belső bordaközi izom az említett szálagok lítátt követ-
kező rostjai fejtetnek fö l , midőn is rendszerint egy kis 
ütérág metszetik által, melly azonnal köttessék le. -— 
Azon .vékony sejtszövetréteg,., melly még ekkor ap üte-
ret fedezi, yigvázva fölfejtetvén, az ütér a' követő vérér-
tő l megkíiipnöztetik, és -a' tűvel belölről kifelé körül-
vétetik. -rri A', harmadik ŝ negyedik bordahézagban az 
Ütér a' mell csont háromszegletű izmának rostos kiter-
jedésén fekszik, ugyLhogy a' tűnek körűi vezetésé; .alatt 
a' mellhár-tyának sértésétül félni nein lehet. 

D i e t r i c h , id. m. 89. 1. 
" ' s - " r , ; ; 

V e 1 p e a u'nak azon - mubánásb , melly szerint a' rcjellcsont 
oldalszéle mentében három .híívejyknyi hosszaságu , a' mélységbe 
egész az üte'rig haladó metszéstétel ajánltatik , czéüránytalan. El-
lenben én a' metszést a' mellcsent oldalszélétül kezdvén , és a' 
bordabézagnak közepén folytatván , az üteret többször könnyebben 
föltaláltam , mint az említett műbánás szerint. ! 
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1319. ' \ ' 
;,! (ff , >i i : '„' i(.73Bf(WÄ MBJÜÍ.'> i f, ,'r. A IsJJi ,t 

A' gerinczütér lekötésének lehetséges esetére D i e -
t r i c h két müháuási módot ajánlott a' szerint, a' mint 
az üteret a' nyaktcngely (tengely, epistropheus) és fej-
gyám (atlas) vagy pedig ez és a' nyakszirt közt szükség 
fölkeresni- !{ 

Az első esetben a' betegnek fejét az. ellenkező ol-
dalra, és egy kévéssé előre parancsoljak hajtani , és 
olly metszés tétetik, melly a' l'ülgombátul ké t , avagy 
a' csecsnyujtványtul hátulról egy haránt ujnyira , és ezen 
utolsó fölött fél hüvelyknyire kezdvén, a' fejbicczentő' külső 
hátsó széle mentében két hüvelyknyire folytatik. —- Ezen 
vágás hosszaságának fölső 'negyedétül hátulra és egy ké-
véssé ferdén aláfelé egy második metszés tétetik egy hü-
velyknyi hosszaságra. — A' bőrnek átmetszése után mind 
a' két metszésben egy keves sejtszövet szökik szembe, 
melly fölfejtetvén, az első metszett sebben a' fejhicczen-
tőnek külső hátsó széle, a' másodikban pedig bőnyés ter-
jedék által fedve a' szíjizom (splenius) látszik. -— A' 
metszett seb ezennel a' bőnye és sejtes szöveten keresz-
tül mélyebbre metszetik, és a' második metszett sébben 
a' szíjizomnak rostjai metszetnek állal, midőn is egy kis 
iitérág sértetik meg. — Ezen izomnak átmetszése után 
egy második bőnyés réteg mutatkozik, melly igen finom 
késmetszések által fejtetik fö l , mivel alatta azonnal üte-
rek és idegágak folynak le. A' seb' szélei ezennel segéd 
által tompa horog segedelmével széthuzatván, azon zsí-
ros sejtszövetbül álló réteg jelenik meg, ' melly a' ge-
rinczüteret rejti. Egyszersmind a' második metszett seb 
belső szélénél a' fej alsó ferde izmának (musc;. obliquus 
capitis inferior) külső széle látszik. melly a' segéd által 
befelé kénytetik. Az említett sejtszövetben még a' nyak-
szirti ütérnek (art. occipitalis^keFágai beburkolva men-
nek a' seben kasul. Ezen sejtes képelet erre a' szike 
nyelével fölfejtetvén, azon vagyunk, hogy a' két ütérág 
alolra és felölre kénytessék, mi ha nem díszlik, metszes-
senek ál tal , és köttessenek le. Ezennel â  második tar-
kó-idegnek (u. cervicalis) két ágai mutatkoznak egyszer-
smind , mellyek is helyükből alolra és fülűire kénytet-
vén, az ütér megkülönözésének többé semmi sem áll 
ellen. Az edény megkülönöztétvén, a' tű kívülről befelé 
vettessék r á , hogy arról tökéletesen bebizonyodjunk, 
hogy a' belső fejér, melly a' gerinczütérhóz igen közel 
fekszik, és eltol csak sejtszövet által választatik ínég a' 
lekötés alol kimaradott legyen. 
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Ha a' gerinczütér a' fejgyám, és a' nyakszirt közt 
köttetik l e , a' metszés azonkép tétessék, mint az elob-
beni esetben, csak hogy az első metszés a' csecsnyujt.vány 
fölött egy negyed hüvelykkél kezdessék, mi által egy-
szersmind a' második metszés is, melly hasonlókép az 
első metszés hosszúságának fölső negyedétől kezdve hátul-
ra ferdén vezettetik alá, valamivel magosabbra esik. A' 
bőrnek, a' tarkópólyának, és a' szíjizomnak átmetszése 
után az első metszésnek fölső sebszegletében a' nyak-
szirti ütér , valamint a' metszésnek mellső szélénél a' 
fölső negyedben a' fej fölső ferde izma, az egész seb 
fölületén pedig egy bőnyés réteg, és ez alatt végre zsír-
ral teli sejtszövet jelennek meg. A' bőnyés réteg vigyáz-
va fejtetik föl. — A' sebszélek ezek után segéd által 
tompa horog segedelmével széttátatnak, és most jelenik 
meg azon harmaglat (D r e i e c k), melly a' fej hátsó egye-
nes izma (musc. rectus capitis posterior) és a' fej fölső és 
alsó ferde izma által képeltetik; melly zsír és sejt-
szövettel lévén kitömve, az ütér ezek által fedeztetik. 
A' zsír és sejtszövet szorgalmasan folfejtetik, sőt ha nagy 
mennyiségben volna, ki is metszetik; mi megesvén, az 
ütér a' fej fölső ferde izma alatt kibújni, és mi előtt a' 
hátsó szirtgyámszálagon (lig. occipito-atlanticum) átfü-
ródznék, hátulra körül belől egy nüvelyknyire futni lát-
szik. Az ütér megkülönöztetik, és hogy az ideg és vér-
ér oda ne kapassék, a' lekötő tűvel alolrul fölfelé ferdén 
vettetik rá a' lekötés. 

Id. m. 81. 1. 
M ö b u s (Journal v. G r a e f e u. W a i t h er . Bd. XIV. 

98. 1.) a' gerinczütér sérelmére támadott ütdagának esetét közli , 
melly nyomás, jégborogatások, 's több effélék által orvosolta-
tott ncg. 

III. 

A ' k a r - s i n g - és o r s ó í i í ' : , i e k ü tdaga i . 

432 

A' karütér , és elágadzásainak ütdagai szinte min-
denkor sértéseknek következeimei, és leginkább a' ko-
nyökhajlásfoan kerülnek elő, mint érmetszések alkalmá-
val ejtett sérelmek következései. Innét is gyakorta ezen 
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ütdagoknál az öszvenyomás jó fogonattal alkalmoztal-
hatik. 

1321. 

Ha az ütdag a' karütér törzsökén, a' karhajlásban, 
avagy a' singütéren, orsóütéren, vagy csontközötti üté-
ren közel a' könyök-hajláshoz telepszik meg: úgy ele-
gendő a' karüteret lekötni K ) , de ha az ütdag az alkar 
közepe, vagy a 'kéztő táján fejlődött k i , akkor az üte-
ret az ütdagos tömlőhöz közel leszen lekötni szükség, 
mivel a' tenyéren lévő nevezetes öszvenyilások elegendők 
lennének a' vérnek vissza áradása által az ütdagot virágá-
ban tartani 2 '). 

1) SCARPA , az id. h. 9 9 . 1. — Roux, nouveaux élémens de 
medecine opératoire. Tom. I . P . 2 . p. 5 7 9 . — HODGSON , az id. h. 
3 9 3 . 1. — W A L T H E R , az i d . h . 5 8 . 's k ö v . I. 

2 ) HODGSON , az i d . h . 3 9 4 . 1. 

A'kar'litereinek nevezetes öszvenyilásai mindig azt tanácsolják, 
hogy a' lekötés közel az ütdagos tömlőhöz tétessék, mivel több 
esetekben a' vérnek visszaböfögése a' tömlőnek növekedését ápolta, 
és annak fölfakadását okozta (1284). Az ütérnek sértése , után a' 
fölkar közepén támadott iitdagnál, ha a' tömlő messzire terjed 
fölfelé, a' tömlő fölnyitása H u n t e r műbánásának elejbe tétetik. 

1322. S. 
A' kéz' hátán vagy a' tenyéren fejlődő ütdagoknál, azon 

terjedt öszveköttetések miatt , mellyeknél fogva a' sing-
és orsóüterek a' kézen egymás közt közösülnek, az al-
kar egyik vagy másik nagyobb ágának lekötése meg nem 
akadályozzák, hogy a' vér az ütdagnak ápolására ele-
gendő erővel vissza ne folyjon. Ha ezen esetben az ü t -
dagnak gyógyítására az illendő^nyomás nem elégséges, 
úgy a' tömlő nyittassé^föfT^és az ütér a' tömlőn fölül 
és alol köttessék l e , a' mi ha nem könnyen volna le-
hetséges, úgy az alkarnak egyik főütere köttessék le , 
a' tömlő nyittassék föl , a' vérzés nyomás által korlá-
toltassék. Ugyanezen szabályok tartassonak meg az al-
kar és kéz' ütereinek sértéseinél 

" ) SCARPA , az i d . b . 9 9 . 1. 

1323. S-
A' karütér a' hónalytól kezdve egész a' karhajlásig 

lefolytának akár mellyik helyén is leköttethetik. Azért 
is lekötését 1.) a' hónalyütér végén azon helyen, hol 
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ez a' nagy mellizom alsó szélén kilépett, 2.) a' fölkar 
közepén, 3.) a' könyökízben fogjuli vizsgálóra venni. 

1324. S. 

Az üteret a' hóncilyüregben akarván lekötni, a' kar 
a' törzsöktül távoztassék e l , és a' kétfejű izom belső 
szélének mentében csusztassonak az ujak egész a' hónaly-
üregbe, azért, hogy ezen izom lefolytát, és az ütér hely-
zetét kitanuljuk. Erre a' kétfejű izom belső szélének 
mentében metszés tétetik két hűvelyknyire, melly a' kar-
csont' nyakának középéig emelkedik föl. A' bőr fölfej-
tetvén, aztán a' bonye vigyázva tett metszéssel, vagy elő-
ször csipesszel emeltetvén föl, lapjával tartott kusztora se-
gedelmevel vágatik meg, és vájkutasz dugatik be , hogy 
fölfejtessék. A' sebszélek erre segéd által tompa horog 
segedelmével ketté húzatván, a' hollorrkarizomnak (musc. 
coracobrachialis) belső széle és a' kétfejű izom, ése mel-
lett a' közepetti ideg (n. medianus) jelennek meg, melly 
utolsón túl fekszik az ütér. — Az ideg ezennel vigyázó-
lág befelé tolatván, az ütér , melly az ideg, és az emlí-
tett izmok szélei közt vagyon , megkülönöztetik. A' tű 
az ütér körül vigyázva vezettessék, hogy t. i. a' belső 
bőrideg (n. cutaneus) oda ne csipessék. 

Az említett mód szerint a' kétfejű és hollorrkarizmok bel-
ső széléköz tartván magunkat , és a' közepetti ideget befelé 
tolván, veszedelemben nem forgunk, hogy eltévedjünk , mi kön-
nyen megesik, ha valamivel befelébb térünk, hol is az orsó-
vagy singideggel találkozván , ha ezek egyikét a' közepetti ideg-
nek tartjuk, úgy aztán hasztalanul nyomozzuk az üteret. — Az 
ütér helyzeti aránya kővetkező : az ütér a' kétfejű és hollorrkariz-
mok szélétül csak a' közepetti ideg által van megválasztva, az ö 
belső oldalán a' belső bőrideg találtatik , melly két ideg egyszer-
smind az ütér mellső oldalát fedezi; — a' belső bőrideg mellett a' 
vérér fekszik, melly némellykor 2. 3. ágat képelvén, ezek az ütér 
ínegkülönözését nehezzé teszik ; távolabb kifelé az orsó - és könyök-
idegek találtatnak, 

1325. 5. 

Ila a' karüteret a' fölkar közepén akarjuk lekötni, 
úgy a' kétfejű izom belső szélének mentében 1\ hüvelyk-
nyi hosszaságu metszés tétetik a' bőrön által, mire a' 
bőnyés terjedélc fólfejtetvén, az ütér a' kétfejű izom bel-
ső szélénél a' közepetti idegtől fedve, két vérértiil kö-
zépbe véve találtatik. A' kétfejű izom széléhöz tartóz-
kodván, a' közepetti ideget kifelé to l juk , melly közt, 
és a' kétfejű izom széle közt jelenik meg az ütér; melly 
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isszikenyellelkönnyenmegkülönöztetvén,a' D e s e h a m p 
tűjével vezettetik körülte a' lekötés. 

A' karütér gyakorta igen magosan válik ágaira. Ha a' sing-
ütér fölül magosan ered, ugy mindenkor azt tapasztalni, hogy 
a' fölbör pólyáján átbújván, fölületes lefolytot választ. — Ha áz 
orsóütér magosan szármozik fönt , úgy azt többnyire a' síngutér' 
egész a' könyökízülésig követi, és aztán elejbe kerül >'). T i e -
d e m a n n , ki a' karütérnek magos megválását halottakban gyak-
ran találta , illy esetekben az orsóüteret a' könyökhajlásban szin-
te mindenkor igen fölületesen l e l te , mindjárt, a' bónyés terjedék 
alatt a' kétfejű karizom bőnyéjén ; ez épen ezen helyzete miatt 
sértetik meg olly könnyen érmetszés közben, 's ezért köttethetik 
is le olly könnyen. — A' singütér a' kétfejű karizom bőnyéje alatt 
fekszik. — Ha a' karütér letakaritása alatt két ütér találtatnék , 
azokat váltogatólag kellene lenyomkodni, hogy kitetszenék , mi-
kor szűnnek meg a' debegések az ütdagban, hogy aztán az, és nem 
a' másik köttessék l e , mellyen a' baj fejlődött ki. 

1) H o d g s o n , az id. h. 392. I. 

2) W a l t h e r - n á l id. m. 63. 1. — Tab. arteriarum. Tab. 
X I Y . — X V I . 

1326. S. 
A' karütérnek lekötésére a' könyökhajlásban. , a' 

kar kinyújtva (kiöltve, kifeszítve) lévén, a' metszés a' 
bőrön által két hüvelyknyire azon vonal irányában té-
tetik , mellyet a' karcsont két bütykei közepétül kezdve 
ferde vonatban b e - és fölfelé a' kétfejű izomnak belső 
széle felé húzatni gondolunk; metszés közben a' bőr 
alatt fekvő vérerek megkéméllésére vigyázván; ez után 
a' kétfejű izom fölületes bőnyéje nyittassék föl szabad 
kézzel, avagy a 'bedugott vájkutaszon, és különöztessék 
meg az ütér ; midőn már a' kart egy kévéssé meg kell 
hajtani. 

A' közepetti ideg ittenr^az^ütér^belső oldalán fekszik, tőle 
mintegy 3—4. vonalnyira távol ; a' közepetti orszér (vena basilica) 
majd az ütéren, majd oldalvást mellette fekszik, némellykor 
alatta is ; tovább kifelé a' közepetti ér. 

1327. 5. 
Az orsóütérnek az alkar fölső harmadán eszközlen-

dő letakaritásáraa' kétfejű karizom' ina odatapadása alatt 
valamivel, a' hosszú hanyintó izom singi szélének ferde 
iránya szerint hüvelyknyi hosszaságu metszés téte-
tik a bőrön ál tal , ugyan ezen irányban az alkarnak bő-
nyéje is fölbontatik, és az említett izomnak széle egy 
kévéssé kifelé tolatik, hol az ütér ezen és a' kéztő hajtó 
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orsóizom közt lévő hézagban tűnik szembe. Az izom-
bőridegnek (n. musculo-cutaneus) egy ága az ütér külső 
oldalán fekszik, az üteret egy vagy két vérér is kiséri. 
— A' singütérnek az alkar fölső harmadrészén végbevi-
endő letakarilásánál a' kéztőhajtó singizom orsó felé 
eső széle, és a'fölületes négy ujhajtóizom közt egy hü-
velyknyi hosszaságú metszés tétetik a' bőrön meg az al-
kar bőnyéjén által. Az ütér a 'fölületes uj - hajtó-izom 
széle alatt fekszik inkább, mellette egy vérér, külső 
szélén pedig a' singideg menvén el. >— Az alkarnak alsó 
harmad részén, hol ezen üterek egészen fölületesen fek-
szenek, letakaritásuk igen könnyű ; az orsóűtérnél a' 
metszés a' kéztőhajtóorsóizom inának orsói oldalára; a 
singiitérnél pedig a' kéztőhajtó-singizom és a' folületes 
uj-hajtó-izom inai közé esik. — A' singüteret a' kéztő 
táján akarván lekötni, másfél hüvelyknyi hosszasága 
bemetszés tétetik a' borsócsonttul 3—4 vonalnyira kifelé, 
a' bőrön és zsiros sejtszöveten által, melly gyakorta az 
egész sebet kitölti, midőn ez esetben egy részét kiirtani 
szükség. Ezennel a' borsócsont felé a' singideggel, ki-
felé pedig ettől a' két vérereitől kisértett singiitérrel ta-
lálkozunk. Az ütér megkülónöztetik, és a' lekötés a 
mély tenyérívvel (arcus palmaris profundus) öszvenyíló 
hátsó ágának eredetére alkalmoztátik. — Az orsóütér-
nek lekötésére a' kéz borintó helyzetbe intéztetik, és 
egy kévéssé az alkar felé hajtatik. Az orsócsont karcz-
nyujtványának külső oldalátul egész azon hézag fölső 
részéig haladó metszés tétetik, melly az első és második 
közepkézcsontot választja. A' bőrnek átmetszése után a 
szembe ütköző vérerek ki - vagy befelé kénytetnek, és 
a talán a' seben kasuljáró finom idegek fölfejtetnek. 
Csak most ösmerünk a' hüvelyk hosszú és rövid feszítő 
izmai (m. extensor longus et brevis pollicis) inainak ré-
tegére , midőn is ezen inak közt , és a' kéztőnek leglej-
tosebb helye felé azon bizonyos lágy és vastag bőnye 
fejtetik fö l , melly ezen helyet fedezi, melly alatt né-
hány zsír-csomók találtatnak, mellyek ha talán gátul 
állanának, kiirtatnak. Ezek után a' kéztőnek csontján né-
melly vékony bőnyés réteg látszik, mellyen az ütér kö-
vető vérereivel együtt áttetszik. Ezen réteg vájkutaszon 
fejtetik fö l , és a' meztelen ütér mostan könnyen meg-
különöztetik 

M a n e c id. m. Pl. VII. VIII. 
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1328. 
A' karütérnek lekötése titán a' karnak vérrel való 

ellátása a' kar mély ülerének ágai, és a' visszatérő orsó-
ü t é r , a' singütér, és csontközötti ütér ószvenyilásai ál-
tal történik. .— Ha a' kariitér a' mély ütéj eredetén fö-
lül köttetik le, úgy a' vér a' váll körülvett ütere, és 
a' lapcsont-alatti ütér elágadzásai által a' mély ütér , meg 
a' visszatérő orsó - és singüterek fölhágó ágaiba foly. 

IV. 

A' belsd és külső csípütér ütdagai. 

1329. g. 

A. C o o p e r ' ' ) egy olly ütdagnál, melly a' Pou-
part szálaga fölött 4. és alatta is 4. büvelyknyire terjed-
vén, elfakadt, a' hasüri függér'lekötését (aorta abdominalis) 
ollykép esfcközlötte, hogy a' fehér hosszat (linea alba) há-
rom huvelyknyire metszette b e , a' köldök a' metszés 
közepére esett, de úgy hogy könnyed görbedésben az 
bal oldalra maradván, ez által kikerültetelt; ez után a' 
hashártyát egy kissé megnyitván, a' nyílás gombos kusz-
tora segedelmével a' külső seb nagyságaig tágitatott. A' 
mütevő ennek utána ujával a' belek közt a' gerinczosz-
lopig hatván , és körmével bal oldalvást a' hashártyát 
átvakarván, miután uját lassanként a' hátgerincz és függ-
ér közé tolta volna, a' tompa üttűvel (Aneurysma-na-
del) egyes lekötést vetett a' függérre. A' lekötés, vala-
melly bélnek odacsipésétül gondosan őrizkedvén, öszve-
sodortatik, a' seb pedig^csapos varrat, és ragtapaszok-
kal egyesítetik. -— A' beteg a1 műtétei után 40. óra múl-
va meghalt, miután az ép oldalczombjában az érzés és 
melegség visszatértek volna, a' beteg oldali pedig meg-
hidegült és kékült. .— J a m e s "') a' külső csípütér tá-
gulásában D e s a u l t 's B r a s d o r ' n a k tanácsa után a' 
czombüteret (art. femoralis) lekötötte, a műtétei után a' 
da ganat egy kévéssé megkisebbedett, de aztán annál se-
besebben nőtt- A' hasüri függér lekötésénél ő épen úgy 
munkálkodott mint A. C o o p e r , csak hogy a' metszést 
a' köldök fölött egy hüvelyknyivel kezdette , alatta pé-
tiig kcllőnyivel végezte- A beteg még azon estve meg-
hall. 



3 8 0 AZ ÜTDAG OTC. 

1) Chirurgische Handbiliothek. Bd. I. Abthl. 1- 395. 1. 
- 2j Medico-chirurglcal Transactions, Vol. XVI. P. 1. 1. ]. 

Talán czélirányosabb lenne, mint már A. C o o p e r is meg-
jegyzette , a' metszést a' basüri függérnek lekötésénél a' basfölötti 
ütértül (art. epigastrica) egy hüvelyknyire kifelé, és vele párhu-
zamosan folytatólag tenni, másként pedig úgy bánni, mint a' belső 
csípiitér lekötésénél. 

1330. I 
Ha valamelly ütdag a' külső vagy belső csípütéren 

telepszik meg, avagy fölfelé annyira elterjed, hogy az 
ütdag, és az említett üterek kezdete közt a' lekötésre nem 
marad elegendő hely, úgy a' köz csípütérnek (art. iliaca 
communis) lekötése jelentetik. — G i b s o n ' ') ezen üte-
ret sérelem ; M o t t a " ) a'belső csípütértágulása ; C r a m p -
t o n 3') pedig a' külső csípütér nagy ütdaga miatt kötöt-
te le az említett üteret. — Csak M o t t műtétele látott 
szerencsés kimenetelt. 

1) American medical and surgical Recorder. 1820. Vol. III. 
185. lap. 

2) American Journal of medical Sciences. 1827. Novemb. 
3) London medical and surgical Journal. Vol. V. 382. 1. 

1331. S. 
A' köz csípütér lekötésére a' csipcsont mellső fölső 

tövisétül a' fehérhosszhoz egyenesen át ellenbe gondo-
latunkban egy vonalat húzunk, két és fél hüvelyknyire 
ezen vonal fölött és a' has egyenes izma (rectus abdomi-
nis) külső szélétül két vonalnyi távolságra kezdjük a' 
metszést, melly l e - és kifelé ferdén folytatólag, azon 
vonalon alol másfél hüvelyknyire végeztetik, tígy hogy 
a' metszés 4—5 hüvelyknyi hosszaságu legyen. A' bőr , 
a' külső ferde hasizom pólyája, maga ezen izom, aztán 
a' belső ferde hasizom pólyája, ezen irányban metszet-
nek által; erre vigyázva tett késhuzásokkal a' haránt 
hasizom fejtetik föl bőnyéjével együtt, avagy vájkutasz 
tolatván be , ezen tétetik a' fölfejtés. A' talán átmetszett 
fecskendő edények leköttetnek, a' sebszélek erre segédek 
által tompa horog segedelmével széthuzatnak, és a' seb-
be bocsátott ujjal, avagy szike nyelével a' hashártya kül-
ső részekkeli sejtszövetes öszveköttetése fejtessék föl ; 
erre a' beteg derekával ép oldala felé hajlik azért, hogy 
a' belrészek a' sebtől elhúzódjanak, és a' külső és alsó 
részekkel való fölfejtés könnyebben megeshessék. Hol a 
részek betegesen nincsenek megvastagodva, ott ezen föl-
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választá.3 könnyű, hol pedig azok kórvastagok, ott a' 
kusztora a' legnagyobb vigyázattal használtassák. — A' 
hashártya ezennel a' hudvezéddel (ureter) együtt fölfelé 
kény'tetik, és egy segéd által lapoczok segedelmével ezen 
helyzetben tartat ik, mire a' műtevő ujával egész az üté~ 
rig jut , melly a' metszéssel ugyanazon irányban fekszik. 
Az ütér a la t t , és egy kévéssé befelé az íiteret kísérő 
vérérnek van helye. Az alsó sebszeglet felé a' csip-
ágyékütérnek (art. ileo-lumbalis) ágai folvnak l e , vala-
mint az- ezeknek megfelelő játvisszerek. Az ütérnek föl-
nyitásán mutatónk körmével , vagy szikenyellel iparko-
dunk , , a' szerint mint az vékony vagy vastagabb, mi 
megtörténvén, az ütér megkülönöztetik, és a' véreret be-
felé nyomván, az ütérre tű segedelmével vettetik a' le-
kötés- j 

D i e t r i c h , id. h; 288. I. 
M o t t 5. hüvelyknyi h'osszaságu metszést tön egyenest a' 

külső hasgyürőn kezdve a' Poupart szálagán félhódképű irányban 
fél hüvelyknyire folytatólag, azt egy kévéssé a' csípcsont mellső 
tövis-nyujtványa fölött végezte, erre a' külső és belső ferde, és a ' 
haránt hasizmot fölfejtvén, ezek után a' hashártyát bontá' meg 
sejtes öszveköttetésébül. 

C v a m p t o n a' hetedik bordátul kezdve égesz a' csípcsbnt 
mellső tftvisnyujtványa alá és elibe félhódképiileg ólly 7. hüvelyk 
hosszaságq metszést készített, mellynek vájott oldala a' köldök 
felé tekintett, erre a' három hasizom átmetszetvén a' hasfalat 
fejtette föl. 

A n d e r s o n szerint (System, of surgical Anatomy P. 1 . ) 
a' metszést a' csípcsont fölső cs mellső tövisétül' kell kezdeni, a' 
Poupart szálaga fölött félhuvelyknyire ezzel közegyenesen folytatni, 
és egy kévéssé fölfelé kanyarítva végezni, úgy hogy 4. hüvelyk-
nyi hosszaságu legyen az. Ezek után az izmok átmetszése, 'stb. 
következik. 

Ha az ütdag a' belső csi'pütér ágain, nevezetesen 
az ü l - és farütéren (art. ischiadica et glutaea) fejlődik 
ki , ugy a' belső csípütérnek lekötése javalllatik, mivel 
J. B e l l'nek azon sebzésre támadott ülütdag esetében al-
kalmozott műbánása, hogy annak tömleje kinyittatván, 
az ütér. a' sérelem alatt és fölött köttessék l e , igen ve-
szedelmes, és csak ritka esetekben vitethetik véghöz. 
-— W , , S t e f e n s 2 ') az ülbevágányon (incisura ischiadi-
ca) fölött támadott í i tdag;, J. A t k i n s o n és W h i t e 
4") pedig a' farütérnek tágulása miatt a' belső csípüteret 
kötötték le. — Csak A l k i n s o n műtétele ütött ki ros-
szul , a? egyebb kettő szerencsésen végződött. 
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1) Principles of Siirgery. Vol. I. 421. I. 

2) Medico-chirurgical Transactions. Vol. V. Í2Í. l . v 

3) London medical,aud physical Journal. 1816. Yol. XXXVIII. 
October. 

i ) American Journal of medical Sciences. 1827. 

íai|os8d08 1333. Jfc Wi> í 1, , , 
A' belső' csípütér lekötése végett 5. hüvelyknyi hos-

szasága metszés tétetik a' has alsó és külső oldalán a' 
bőrön és három izmon által a' hasfölőtti ütér (art. epi-
gastrica) mentében, ettől külfelé félhüvelyknyire öt hü-
velyknyi hosszasága metszés tétetik. — A' letakarított 
hashártya a' belső csípizomtul, és a' nagyobb horpasZ-
izomtul (psoas major) ujak segedelmével megválosztat-
ván , az uj egész a' belső csípütérig vezettetik, azon lé-
vén , hogy ezt a' környelő részektől megválaszthassuk, 
mi megesvén az iitérre kezdete alatt félhüvelyknyire az 
üttű segedelmével vettetik a' lekötés. 

Ekként eszközlötte S t e v e n s a' műtéteit, melly mód a'leg-
ozélirányosabb és legbiztosabb. — W h i t e hét hüvelyknyi hosszú 
félhódképü metszést tett, melly a' köldöktül két hüvelyknyi tá-
volságra kezdetvén , szinte egész a' külső lágyékgyürőig nyúlt. 

A n d e r s o n , és B u j a l s k y szerint a' metszést a' csíp-
csont mellső fölső tövise fölött egy ujnyival , vagy még fölebb kell 
kezdeni , és a' Poupart szálagátul félhüvelyknyi távolságban, de vele 
közegyenesen a' fancsont felé három hüvelyknél messzebbre foly-
tatni. A' három hasizomnak átmetszése, a' hashártyának fölfejtése, 
's visszatürése az ondózsinórral együtt fölfelé. 

1334. S. 
A' fariiteret akarván lekötni, 3. hüyelyknvi hossza-

ságu metszés tétetik a' bőrön és sejtszöveten által, melly 
a' csípcsont hátsó fölső tövisétül kezdődik, és a' leg-
nagyobb farizom rostjai mentében a' nagyobb tom-
por felé vezettetik. A' legnagyobb és középső farizom-
nak ugyan ezen irányban metszetnek által rostjai a' csíp-
csont alsó szélén, mi megesvén, az ütér szembe Ötlik. 

Az ú'lütér lekötésére harmadfél hüvelyknyi hossza-
ságu metszés tétetik a' bőrön és sejtszöveten által, melly 
szorosan a' csípcsont hátsó alsó tövisénél kezdődik, és a' 
legnagyobb farizom rostjainak mentében, az ülcsont gu-
mójának külső oldala felé folytatik. Ekként a' gumó-
keresztszálag ( ligám, tubero-sacrale) külső szélére ju-
tunk , t. i. hol ez a' keresztcsonthoz ragaszkodik, és az 
ülütérre az ülkeresztszálagon (lig. ischiosacrale) akadilrík. 
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Z a n g , Operationslehre. 3-te Aufl. Bd. I. 203. 1. 

1335. f " 

A' köz szeméremíiteret (art. pudenda communis) 
akarván lekötni, az ülcsont lehágó ága belső oldalának 
mentében ké t , vagy harmadfél hüvélyknyi hosszú met-
szés tétetik a' bőrön és sejtszöveteü által , valamint a' 
legnagyobb farizom pólyáján, sőt magán az izmon ál tal 
is. A' sebszélek tompa horoggal húzatnak szét, mire egy 
réteg zsír tűnvén szembe , a' keresett edény ez alatt re j -
tezik. A' zsírréteg fölfejtetik, vagy részenként ki is i r -
tatik egész addig, míg a' monybegyeritő (erector penis) 
le nem takaritatott. Az edény ezen izom belső szélénél 
fekszik, két vérér, és a' szemérm-ideg egy ágának ké-
sértében. Az üteret a' gát haránt ütere (art. trarisvérsa 
perinaei) is kiséri, vele csak nem közegyenesen futólag. 
Az ütér vigyázva kíilönöztessék meg , és belölrül kifelé 
tűvel kerültessék körül. 

rfi e t r i c h , az id. hf 244. 1. 

y . 

A' ázárütér, a térdalyütér, és elagadzásaiknak 
ütdagai. t 

. . j 1336. S. .' V " ' 

A' lágyékok ütdagai gyógyíthatatlanoknak tartattak, 
míg csak A b e r n e t a' külső csípütérnek lekötését 
meg nem tette; melly eset, ha bár szerencsétlenül folyt 
is le , a' lehetségre mutatott , hogy a' végtagot ezen ütér-
nek behegedése után is elegendő vér járja, 

'"') On Aneurysins, in Surgical works. Vol. I. 247. 

1337.. 1 ' 
A' külső csípütérnek lekötése nem csak azon ütdagok-

nál van jelentve, mellyek a' mély czombütéren- fölül tá-
modnak, hanem ollyaknál is , mellyek ezen űtér kezde-
tén alol szármoznak, de a' Poupart szálaga felé olly igen 
kitágultak, hogy a' lekötésre ez' meg az iitdag közt ele-
gendő hely nincsen-, melly műbánás valóban a' szárütér-
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nek a' fancsont vizirányos ágán a' mély ütér kéméllése 
végett tett nyomása mellett, a' tömlő fölnyitásnak elejbe 
teendő. 

, 1338. f. 
A' külső csípütérnek lekötése következőleg megyen 

véghöz: a' beteg valamennyire emelt farral asztalon fek-
szik, a' műtevő az eszközlendő műtétei oldalárul állván, 
olly metszést teszen, melly a' csipcsontnak fölső mellső 
tövisétül egy hüvelyknyire befelé és Poupart szálagá-
nak közepe táján végződik, a' bőrön és sejtszöveten hat-
ván keresztül; erre ez után szorosan.az első metszésnek 
járásában a' külső ferde izomnak bőnyéjét, a' belső fer-
dének izom kanafjait, és különös vigyázattal, ne hogy 
a' hashártyát megsértse, a' haránt izomnak finom bő-
nyéjét .metszi át. A' lelakarított hashártya belső csíp-
izommali engedékeny öszveforradásátul az alsó sebszeg-
letben ujak segedelmével választatik meg, a' mennyiben 
ez befelé nyomatik, holis aztán a' külső csípütér a' vér-
értül bal oldalt, külső oldalrul a' szárütértül kisérve 
éreztetik.'—Az ütér ujak vagy szikenyel segedelmével kü-
lönöztetik meg, és D e s c h a mp-nak tűjével vezettetik 
rajta kóriil a' lekötés. — Ezen utolsó cselekvény, lega-
lább a' halottban, a' czombnak meghajtása által a' csípő-
ben könnyebbítethetik. 

Ezen műtéteinél a' metszésnek meghatározásai , az irány és 
nagyságra nézve különbőzőleg adattak elő , mindannyian 3. seregre 
osztatnak. 

1) Csaknem egyenes bemetszéssel. 
A b e r n e t h y 4. hüvelyknyi hosszaságu bemetszést teszen, 

melly a' fölső mellső csipcsont tövistől hüvelyknyire a' fehér 
hossz felé távol kezdődik , és a' külső csípütér n-ányában a' Pou-
part szálagán túl fél hüvelyknyire megyen le. O először a' bőrt, 
aztán a' külső ferde hasizomnak bőnyéjét fejti föl, és uját a' belső 
ferde és haránt hasizom alsó széle alá tolja, hogy a' hashártyát 
a' sértéstül megmentse, a' közben ezen izmokat közönséges vagy 
gombos kusztorával vágván át. A' hashártya ekkor ujjal nyoma-
tik vissza. 

C h. B e l l szerint' a' metszést a' hasgyürőnek külső szárán kell 
kezdeni, ki és fölfelé folytatni, és a' mellső fölső csipcsont fölött, 
tőle befelé két haiánt uj távolságban fél hüvelyknyire végezni. A' 
hasgyürőnél kezdve ezutátí vájkutaszon a' külső ferde hasizom bőnyéje 
fejtessék föl; a' belső ferde hasizom alsó széle emeltessék föl; mi 
dőn is az ondózsinór tompa horog segedelmével be — és fölfelé 
kénytetik , a' sejtszövet elháritatik, 's ekként az ütér megkiilönöz-
tetik. — De ha elegendő hely nincsen a' lekötésre, úgy a' belső 
ferde hasizom is basitassélj föl ki - és fölfele. 
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S c a r p a szerint a' metszés a' mellső fölső csípcsont tö-
vis alatt félhiivelykkel, tőle a' fehérhossz felé másfél hüvelyknyi 
távolságban kezdetik , és szinte egész a' czombívhöz (Schenkelbogen) 
folytatik. A' hasizmok átmetszése, és a' hashártyának fölfejtése. 

Zang a' külső csípütér mentében egész a' Poupart szálaga alá 
érő két vagy legfölebb harmadfélliüvelyknyi metszést teszen a' bő-
rön és a' külső meg belső ferde hasizmon által. Az ondózsinór be-
felé kénytessék, és a' hashártya visszatolassék. 

2) Félhódképű metszéssel. 

A. C o o p e r fél körkörös metszést teszen a' csípcsont tövisé-
höz közel kezdvén , és egy kévéssé a' hasgyürő szélén túl végez-
vén. A' külső ferde izomnak bönyéje ugyanezen irányban, 
választatik meg. Ha most a' seb lebenye kissé fölemeltetik , az 
ondózsinór lefolyta tűnik szembe, mellyet ujjal követvén, ha az uj 
a' belső ferde izom' széle alatt a' haránt izom bőnyéjének nyílá-
sába bejut, úgy az ütérrel jő érületbe. 

A' L i s f r a n c és A n d e r s o n mnbánása hasonlít az 
iraint előadotthoz, csak hogy A n d e r s o n a' bőrmetszést kanya-
rítva nem egészen 3. hüvelyknyi hosszúnak, tehát valamivel rövi-
debbre készíti, a' bőrt alá - és fölfelé egy kévéssé fölfejti, és a' 
külső ferde hasizom bőnyéjét megválasztja, melly metszés egy ké-
véssé a' külső hasgyürő előtt végeztetik. A' bőnye ezennel a' bel-
ső ferde izomtul a' szike nyelével fejtetik föl; midőn is az on-
dózsínarat megpillantván, az fölemeltetik, hüvelye csipesszel ráncz-
ba vétetvén , késsel vagy ollóval metszetik el. Ezen nyilás által 
jobbunk kisuját a' belső lágyékgyürőhöz toljuk, 's be egész az 
iitérig jutni iparkodunk, mellyet föltálálván azt bedugott ezüst 
ütdagtűvel a' csíppólyátul (fascia iliaca) és a' vérértül megválaszt-
ván , aztán a' lekötést alkalmozzuk föl. 

R u s t szerint a' metszés hasonlókép tétetik, egyedül hogy 
az a' három hasizmokon által a' hasfölötti üteret, az azonnal le -
kötendőt átmetszvén 3^ hüvelyknyire vezettetik. 

3) Ferde metszéssel. 
L a n g e n b e c k D e l p e c h éa mások a' metszést a' fölső 

mellső csípcsonttövistől kétjjaráírt—ujnyi távolságban kezdik, és 
az egyenes hasizom ielß^SL Poupart szálagátul egy haránt ujnyi 
távolságban ferdén folytatják, úgy hogy a' metszés négy haránt 
ujnyi hosszaságu legyen. A' három hasizom megválasztása, 'stb. 

W r i g h t P o s t egy igen magosra emelkedő ütdagnál a 'da-
ganat fölső végétül négy hüvelyknyi hosszaságu metszést készítet, 
melly a' köldök és a' mellső fölső csípcsonttövise közt bizonyos 
pontig haladt. A' hashártya a' daganat nyomása által úgy meg-
vastagodott, hogy be kellett metszeni. — B u j a 1 s k y is épen emigy 
határozza meg a' metszés irányát. 

Ezen különbözö műbánások jó és rosz oldalát 1. D i e t r i c h 
id. m. 284. 1. 

C1IELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 25 
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1339. S. 
Elegendő hely lévén arra, hogy a' szárütér mind-

járt a' Poupart szálaga alatt leköttethessék, úgy ollv 
metszés tétetik, melly a' csíptövis meg a' fancsontok 
egyesülete között középen a Poupart szálagának szélénél 
kezdődik, és egy kévéssé ferde irányban fölülről lefelé 
halad. A' bőr és az alatta fekvő zsír fölfejtetik, a' mi-
rigyek elháritalnak, és a' széles pólyának fölsőbb levele 
behasítalván, az ütér a' pólya két leveleiből készült csa-
tornában találtatik, belső oldala mellett a' vérér a' külső 
mellett pedig az ideg lévén. 

A' mély ütér rendszerint 1}—2. hüvelyknyire ered a' szár-
ütérből a' Poupart szálaga alatt, ollykor azonban az még akkor 
szármozik ebből, miilön még a' Poupart szálaga alól ki nem jött. 

Ezen oknál fogva czéliránytalan azon meghatározás, hogy a' 
metszés a' Poupart szálaga alatt egy hüvelykkel kezdessék, mivel 
itt az ütér megkiilönözésére szolgáló tér , a' több hüvelyknyi hos-
szaságu börmetszés ellenére is , valóban igen korlátolt. 

T e x t o r és Rob. P r o r i e p a' P o u p a r t szálaga alatt 
fél hüvelyknyivel ezen szálag alsó szélével párhuzamosan 2-t hü-
velyknyi hosszaságu metszést tesznek , úgy hogy ennek közepe a' 
czombgyürőnek feleljen meg. Ezen irányban fejtetik föl vájkuta-
szon a' sejtszövet és a' bőnye-fascia-midőn arra ügyelünk, hogy a' 
vájkutasz mindenkor csak kis darabra tolassék be, és hogy a' 
lejtés a' k^t sebszéltiil 3. vonalnyi távolságra terjedjen. 

1340. g. 
Azon edények, mellyek a' külső csípütérnek betö-

mülése után a' vérkeringést eszközlik, azon öszvenyilá-
sokbul állónak, mellyek a' f a r - , ü l - , szemérm-, dug-
üterek közt a' mély ütérbül szármozó körülvetett üterek-
ke l , a' belső szemérm-hasfölötti - és a' csípőnek körül-
vetett üterei közt divatlonak. Ha a' dugiitér a' hasfölötti 
ütérbül szármozik, úgy annak a' belső szemérmüttérrel, 
az ülütérrel, és a' czomb körülvetett ő terének ágaival való 
öszvenyilásai által nevezetes mennyiség^ű vér tódul a' 
tagba. A' hasfölötti ütér, meg a' csípőnek körülvetett üte-
re vért a' belső csecsütérrel, a' bordaközötti üterekkel, 
az ágyék és kereszt üterekkel való öszvenyilásaikbúl is 
eleget kapnak. — Ha tehát az ütdag a' hasfölötti ütér 
alatt létezik, a' belső csípütér betömülése után az ütda-
gos helyen fölül a' vér tetszése szerint áradozhatik az 
ütérbe, de a' mitől az ütdag nagyobbodása miatt tartani 
nem lehet. 

Több eseteink vannak , mellyekben a' külső csípii tér leköt-
tetett. H o d g s o n szerint ,:f) 22. koziil 15. meggyógyult. Sze-
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lencsés körülmény az , ha azt elgondoljuk , Logy ezen betegek kö-
zül többen az ütdag tömlejébül történő előjárt vérzések után igen 
meggyöngültek. 

HODGSON , az i d . h . 4 1 6 . 1. 

Ha az ütdag a' czomb alsó harmadrészén, avagy a' 
térdalyon telepszik meg, akkor a' szárütér következen-
dőleg köttetik le legjobban; a' lágyéktul kezdve az üte-
ret verésénél vezetve nyomozván, hol az már csak igen 
gongén éreztetik, oda essék vége azon metszésnek, melly 
a' Poupart szálaga alatt mintegy 2j hüvelyknyire kez-
dődik, és a' szabó izom belső széle mentében azon har-
maglatba esik, melly a' második közelítő és belső te-
mérdekizom öszveütődésébül szármozik. A' bőrt és szé-
les pólyát fölbontván, miután a' szabóizom széle kifelé 
húzatott volna, az Ön sejtburkába bonyolítottt ütérre 
akadunk, a' szárvérér alatta, a' szárideg ágai pedig kü l -
ső oldalán lévén. Ha már az ütér illendőleg megkülönöz-
tetett, akkor az ütdagtűvel vitetik körül a' lekötés 

e ) S c a r p a , über die Pulsadergeschwülste. 63. I. 
H u n t er 5') a' szárütérnek lekötését a' fölszárnak alsó-fc-

lén akként eszközlötte, hogy a' szabóizom belső szélén a' bőrt, 
meg a' széles pólyát 3. hüvelyknyi hosszaságra fölhasította, az 
izomnak szélét letakarította, az alatta fekvő üteret megkülönözte, 
és azon helyhez közel kötötte le , hol az a' közelítő izom inán bú-
vik altal. — Ha az ütér a' czombnak fölső felén köttetik l e , ak-
kor a' szabóizom belső széléhez 2 ) , az alsó felén pedig annak 
külső széléhez tartjuk magunkat legjobban, melly miután három 
hüvelyknyi bemetszésre letakarítatott volna, egy kévéssé befelé hú-
zatik , hol is aztán az ütér azon bőnyés csíkokkal fedve találta-
tik , mellyek a' közelítő izomtúl a' belső temérdek izomhoz men-
nek. Ezek átmetszetvéa-az-ütér a' megmondott módon különözte-
tik meg. 

1) Transactions of a Society for the improvement of medi-
cal and chirurgical knowlegde Yol. I. 148. 1. 

2 ) C A I L L O T , a z i d . h . 7 2 . 1. 

Lásd: W E G E HAUSEN in RÜST'S Magazin für die gesammte 
Heilkunde. Bd. II. 408. 1. 

Ha az ütdag a' térdhajlásnak alsó részén, avagy az 
alszár ütereinek fölső részén fejlődött ki, úgy a' térdhaj-
lásban elegendő tér marad a' térdalyi ütér (artéria pop-
litea) lekötésére. Hanem ezen műtétei az ütérnek mély 
fekte , az íitér mcgkülönözésének nehezsé az ízület 

1341. S. 

1342. S. 
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közel léte , 's több efféle okok miatt a' czombütér le-
kötésénél sokkal veszedelmesebb, és kevesbé bátorságos. 
Az ütdagoknál tehát a' czombütér lekötését sokkal örö-
mestebb választjuk, és csak a' térdalyi ütér metszett 
sebeinél válhatik ennek lekötése javallottá, midőn a' seb-
nek illendő tágítása rendszerint szükséges. Egyébként a' 
hőnalyi ütér lekötése három helyen javasoltatott, t. i. a ' 
térdhajlásnak középső, fölső, és alsó részén. 

1343. 
A' térdalyi üteret a' térdhajlás közepén akarván le-

takarítani , a' beteget hasmánt fektetvén, 's a' czomb egé-
szen kifeszítve lévén, a' térdhajlás közepvonalátul egy 
kévéssé befelé legkevesbé 3. vonalnyi metszés tétetik a' 
bőrön és bőnyén által, metszés közben arra vigyázván, 
hogy a' tünér (vena saphaena) meg ne sértessék; a' seb-
szélek erre egymástul széthuzatván, részint vigyázva tett 
metszések, részint a' szikenyel által mélyebben és mé-
lyebben hatunk az ollykor igen vastag sejtszöveten által, 
mig csak a' térdalyi idegre, vissz- vagy ütérre nem ju-
tunk. — Az ideg a' külső oldalon, közte és az ütér közt 
pedig a' vérér feszik. Az ideg oldalt tolatván, az ütér 
a' vérértül nagy vigyázattal választatik meg, t. i. hogy 
sem az ízületbeli vissz- sem az azon nemü üterek (ve-
nae et arteriae articulares) meg ne sértessenek. — Midőn 
az üteret lekötési czélból tűvel kerül jük, az alszár egy 
kévéssé hajtassék meg. 

Ha a' térdalyi üteret a' térdhajlás fölső részében 
akarjuk lekötni, akkor azon harmaglatos tér alapjának 
belső oldalán, melly belső oldalrúl a' félinas, és félhár-
tyás izmok, külső oldalon a' czomb kétfejű izma által 
képeltetik, metszés tétetik egész ezen harmaglat csúcsá-
ig , a' bőr és bőnye fölfejtetik, és a? műtétei egyebb 
részei akként eszközöltetnek, mint az előbbeni esetben. 

A' térdalyi ütérnek a' térdhajlás alsó részében teen-
dő lekötésénél a' térdhajlás közepvonalátul egy kévéssé 
befelé, és a' térdízület alatt egynehány vonalnyira az al-
szár hátsó részén a' bőrön, sejtszöveten, és bőny én ál-
ta 3—4. hüvelyknyi metszés tétetik: a' mennyiben most 
a ' lábikerizom (gastrocnemius) két fejének hézaga szem-
be ötl ik, az izomfejek egymástul szétvonatnak, midőn 
is az ikerizom' üterének (Zwillingsmuskel-Arteriae) tör-
zsöke és ágai, a' vérerekkel együtt, és az alszárnakhát-
só bőridegei ötlenek szembe; melly részek segéd által 
félrehuzatván, a' közben, hogy a'sejtszövet szikenyellel 
fölfejtetik , a ' térdalyi ütér befelé, a' térdalyi visszér 
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középen, a' térdályi ideg kifelé találtatik. — Az ütér 
megkülönöztetik, egy vájkutaszon fölemeltetik, és tűvel 
körültekerte tik. — Ha ezen műbánás alatt a' metszés va-
lamivel meghosszabbítatik, úgy a' hátsó sípüteret fölső 
részén lehet lekötni. 

J o b e r t (Nouvelle Bibliotheque médicale. 1827. Fevrier) a" 
lekötést a' belső bütyökfölötti árokban, az az azon harmaglatos váju-
lásban teszi, melly belölrül a' szabó — a' karcsú — a' félinas, 
és félhártyás izmok által környeltetik. A' beteg térdét félig meg-
hajtván , a' nevezett izmok külső szélén két hüvelyknyi hosszasá-
gu metszés tétetik a' bőrön által egész a' zsírszövetig. A' bőr ki-
felé húzatván, egy második az előbbivel kasul eső metszés tétetik, 
a' nélkül hogy a' bőr megsértessék, mi által a' nagy közelítő izom-
nak inas terjedéke átmetszetik. A' mutató ezen inas terjedék alá 
tolatik , és ezen gombos kusztora vezettik be, t. i. hogy az üteret 
fedező fölűletes bőnyeréteg átmetszessék. Ezennel az iitér verése 
már éreztetik, sőt a" sovány egymiknél láttatik is. A' zsírszövet 
görbe vajkutasszal kénytetik félre, és a' kutasz ßz üt - és visszér 
közé nagy vigyázattal tolatik. 

L I S F R A N C bei A V E R I U . , Operatlv-Chirurgie. 2-te Aufl. Weimar 
1829. 215. 1. 

BIEIÍKOWSKY, Anatomisch - chirurgische Abbildungen. Tab. VJIjU 
Fig. 1. 2. Tab. X. Fig. 3. A. B. 

R. E R O R I E P , az id. h. Tab. XIII.j 
D I E T R I C H , a z i d . h . 3 3 4 - 1. 

MANEC , a z idf h . P l , X L 

Ha az ütdag a' sípüterek kezdetén telepszik m e g , 
úgy a' szárütér az említett módon köttessék l e ; melly 
ha a' sípűtereken mélyebben fejlődött ki , úgy a' szárütér-
nek lekötése után a' vérnek betódulása a' lábon lévő ne-
vezetes öszvenyílások^meUettelegendő lenne az ütdagot 
ápolni, honnét a' kezdodésben lévő üteret az ütdagos töm-
lő közelében szükség lekötni. 

A' mellső sípütérnek egy kissé az alszár közép tája 
fölött eszközlendő letakarításánál a' mellső sípizom és 
az öregujj hosszú feszítő izma közt lévő hézág jegyeztes-
sék k i , a' közben, hogy az öreguj mozgattatik, u jun-
kat egyszersmind az alszáron a' síptövissétül kifelé ve-' 
zetvén. A' bor meg az alszár bőnyés terjedéke ezen hé-
zag iránya szerint fejtetik föl %% hüvelyknyire. Erre az 
említett izmok ujjal vagy szike nyelével fölfejtetvén, ta-
láltatik a' mélységben a mellső sípütér körül belől egy 

1344. 5. 

1345. 5. 
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hüvelknyi mélységben egy vérér és egy ideg kíséretében. 
— A' lábtőhöz közel ezen ütér egészen felületesen fekszik, 
a' bő r , és alszár bőnyéje által lévén befedve, a' mellső 
sípizom, meg az öreguj hosszú feszítő izma közt. — A' 
lábnak háti üterét akarván letakarítani, a' láb hátán a' 
második uj irányában tétetik bemetszés, a' bőrön és bő-
nyén keresztül, midőn aztán az ütér az öreguj feszítő iz-
mának ina, és a' közönséges kis feszítő izom ina közt 
találtatik, 

1346. S, 
A' hátsó sípütérnek letakaritása az alszárnak köze-

pén vagy fölső harmadrészén mély helyzete , és a' lábik-
ra izmai öszvehuzódása altal okozott feszülése miatt a' 
bőnyének igen terhes. — A' sípkoncznak belső széle men-
tében 3—vagy 4 hüvelyknyi hosszaságu metszés tétetik 
a 'bőrön által, és a'gázizomnak csonthozi forradása a' 
metszés egész hosszában fölbontatik. Ezen izom erre va-
lamennyire kifordítatik, és aztán azon bőnyés terjedék 
hasítatik föl, melly a' lábikrának izmait fölületes és 
mélyekre osztja, melly alatt csakugyan maga az ütér is 
két vérerek, és a' szárkapocs oldala felöl a' sípideg közt 
rejtezik. Megkülónzése ezen ütérnek igen mély fekte mi-
att szer fölött terhes, — Alsó részén a' hátsó sípütér igen 
felületesen fekszik, és két hüvelyknyi hosszaságu a' 
belső boka, meg az Achilles ina közt tett metszésen ál-
tal könnyű módon letakarítathatik. Közelebb fekszik ez 
a' sarkhoz mint a' hátsó sípizom, és a' labujhajtó izmojs 
ina, és merő zsír, meg sejtszövet által vétetik körül. 

1347. 
Ha a' szárkapcsüteret (art. perona) az alszár közepén 

akarj uk lekötni, úgy az Achilles ina külső oldalának vala-
melly pontjátul kezdve tétetik a' metszés, melly fölfelé 
haladván kifelé ferdén, és a' szárkapocsnak hátsó és kül-
ső oldaláig folytatik, a' külső tünér (vena Saphaena ext.) 
sértésétül őrizkedvén 5 a' bőnye fölfejtetik, és a' muta-
tó az Achilles-ina eleibe tolatik, az ikra izmok előtt fö l -
felé haladunk^1 hogy t. i, ezek a' mélyebben fekvőktül 
fölfejtessenek, Az alsóbb izmokat fedező bőnye átmet-
szetik, és az Öreguj hajtó izmának (flexor hallucís) belső 
széle fol — és kifelé emeltetik. Az ütér majd ezen izom 
rostjai közt, majd közte és a' szárkapocs meg a' csont-
kózötti hártya közt találtatik. — Ha az úteret az alszár 
közepénél alább keressük, mint Ch. B e l l ajánlá, úgy 
csak hátsó ágára fogunk akadni. 



KÜLÖNÖSEK. 3 9 1 

1348. S-

A' mi a' kézhátán és tenyéren támadott ütdagokrúi 
mondatott, 1322. 5-) u g y a n azt mondhatni a' lábháti és 
talpi ütdagokrúi is. Ha itten az ütdagnak helye meg 
nem engedi a' tömlőt fölnyitni, és az üteret alatta és 
fölötte lekötni, úgy az íitdaggal közködő ütérnek mago-
sabban teendő lekötése által a' vérnek az ütdagba tódu-
lását kisebbítenünk, és a' tömlőnek fölnyitása után, azt 
nyomás által egészen meggátolnunk szükség. Ugyan ezen 
mübánást követjük akkor ís , midőn az üterek a' láb há-
tán vagy talpán sértetnek meg. 

SCARPA , Abhandlung über die Unterbindung, u. a. w. 101. 1. 
Roux, Nouveaux élémens de médecine Opératoire. {Vol. I. P. 2. 

698. 's köv. 1. 

1349. S. 
Ha a' szárütér a' mély ütérnek kezdetével együtt 

betöműlt, úgy a' vér a' belső csípütérnek ágaibul a' 
czomb körülvetett ütereibe, és a' mély ütér lehágó ágain 
által az ízbeli üterekbe (art. articulares) vitetik ál tal , 
honnét a' szárütér törzsökébe jut. — Ha a" betöműlés az 
ütér alsó harmadrészében telepedett meg, úgy a' vérke-
ringés nem csak a' mély ütér és térdüterek közti öszve -
nyílás által, hanem az izombeli üteres ágaknak számos 
öszvenyilásai által is eszközöltetik. Ha a' térdalyi ütér-
nek egy része, vagy maga a' fölső és alsó térdütérnek 
kezdete temetődött be , úgy a' vér a' mély ütérnek ösz-
venyilásai által a' fölső, ezekből az alsó térdülerekbe, és 
innét a' sípüterek visszafutó ágaiba megyen. 

VI. 
Az ütdagos visszdag, és a' visszdagos ütdag. 

HÜNTER, Medical observat. and Inquhies. Vol. I. 340. 1. Vol. 
II. 390. lap. 

GUATTANI , de cubiti flexurae aneurysmatibus; in LAUTH'S Collectio 
scriptorum etc. 203. 1. 

SCARPA , über die Pulsadergeschwülste. Kap. X I I , 2 5 9 . 1. 

HODGSON , az id . h . 4 9 6 . 1. 

T . ADELMANN , tractatus anatomico-chirurgicus de aneurysmate 
spurio varicoso. Cum 2. tab. lithogr. Wirccb. 1821. 4. 
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1350. 5. 
Ha valamelly vérér és vele öszvefüggő ütér olly mó-

don sértetnek meg, hogy a' sérelem után az ü t - és vis-
szér sebeinek szélei egymással öszvehegedvén ezen két 
rendbeli edények közt kozködés támad, akkor ezen baj 
ütdagos visszdagnak (varix aneurysmaticus) neveztetik: 
melly is leginkább érmetszésnek következésében a' kö-
nyökhajlásban fordúl e lő , azonban más helyeken is ta-
pasztaltatott már, 

1351. S. 
Az ütdagos visszér korlátolt szederjes, csekély ter-

jedetífr daganat által bélyeglődik, melly a' vérérnek ki-
tágulásábul szármozik, 's benne rezgő mozgás, és sisegő 
hang azon oknál fogva tapasztaltatik, hogy a' vér az 
ütérbül a' vérérbe által csapkod. A' daganat szerecsen-
diónál többnyíre nem nagyobb, és vísszadagos vérerekkel 
koszorúztatik, nyomásra tökéletesen elenyész, és cse-
kélyebb vergődést mutat akkor, midőn a vele bajlódó 
tag fólemeltetik, melly annál tetszetősebb leszen, ha a' 
tag függ, vagy ha a' vérérre a' daganat alatt nyomás-, 
tétetik. — Ha az ütér a' daganat fölött nyomatik öszve, 
úgy az érverés ebben azonnal fölakad, szintolly sebesen 
visszatér a' mint a' nyomás tágit. — Az ütérnek törzsö-
ke a' daganaton fölül erősebben ver, mint az ellenkező 
oldalon, és föltiinőleg kitágult, az érverés a' daganaton 
alól csekélyebb, és az ütérnek átmérűje kisebb. — A' da-
ganatnak nagysága a' közködési nyílásnak nagyságátul 
függ, melly vagyon az ú t - és vérér közt , a' daganat 
azonban kisebbszik még is egy kévéssé, ha a' közel fek-
vő vérerek kitágulnak, és aztán nem is nő nagyobbra, 

1352. 5. 
Az ütdagos visszdagnak gyógyítását ollykor állandó 

öszvenvomás által eszközölhetjük, melly vagy az ütérnek 
betömülését viszi véghez, vagy pedig â  vérér falait olly 
szoros 's kölcsönös érületben tart ja , hogy az ütérnek 
nyílása becsukódik. — Mivel azonban ezen orvoslásmód, 
ha a' két edény falazatai egymással nincsenek egyesülve, 
a' beteget baja' ütdaggal vegyülendő szöveményének te-
szi k i : azért az csak heveny esetekben, és ifiú vagy so-
vány egymiknél alkalmoztathatik, hol t. i. az edényfa-
lak szorosan egymáshoz nyomathatnak; a' beteg kór-
tagjának minden nagyobb erőltetésétül szorgalmasan óva-
kodvan 1 '). Csak hoí a' közködési nyilás az üt - és vér-
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ér közt igen nagy, szarniozhatik a' vérnek vísSzaáradozá-
sa miatt a' vértül megfosztott tagban száradás, sová-
ny odás 2 '). 

1 ) SCAIIPA, az i d . h . 2 6 7 . 1. 

2) RICHERAND , Historie des progréa recens de la Chirurgie. 
Paris 1825. 122. 1. 

Ha valamelly az említettt mód szerint megsértett 
vérér az ugyan akkorilag megsértettt ütérrel nem jő köz-
vetlen érületbe, avagy ha a' vér a' sebnek ferde iránya 
miatt , avagy az alkalmazott nyomás által akadályt talál 
a' vérérbe való átszökellésre, ugyaz ü t - meg véreret ösz-
vekötő sejtszövet ütdagos tömlővé tágul, melly által 
a' két edény egymással közösül. A' vérér az ütértől va-
lamennyire eltávoztatik, és a' vér a' tömlőbül a' vérér-
be foly (visszdagos ütdag, aneurysma varicosum). Ezen 
esetben az ütdagos tömlő növekedik, és tartani lehet , 
hogy föl is pukkad. S c a r p a '") és H o d g s o n 2") az 
orvoslásra az üteret a' tömlőn fölül lekötni elegendőnek 
hiszik. Két esetben az ütér a' tömlőn fölül és alol is le-
köttetett 3>), melly mübánás azon esetben megérdem-
lendi az elsőséget, ha az ütdag terjedetté lön , avagy a' 
közködési nyilás igen nevezetes 4p). 

Eíféle visszdagos ütdagnak műtételénél, ha a' daga-
nat az érnyomasznak föltétele után egész hosszasága sze-
rint bemetszetik, és a' vér szivacs segedelmével fölszi-
vatik, ezen üregnek fenekén a' kitágított vérér hátsó fa-
lán a' gerely által ejtett nyílást lehet látni, mellyen ál-
tal kutaszt dugván be, egy második tömlőbe bukkanunk, 
de nem az ütérbe; mi felől abból bizonyodunk meg 
egy részről, hogy áTmtaszTrenne könnyen forgathatik 
körbe, és más részről, hogy ugyanaz a' karütér iránya 
szerint bajosan tolathatik belebb. Erre a' kutasznak út -
mutatása után ezen nyilás tágitatik, 's ekként a' máso-
dik tömlő egész kiterjedésében fölnyittatván, vérrel, és 
hártyás rétegekkel tele találtatik. A' tömlőnek kiürítése 
és kitisztítása után a' fenéken az ütérnek sebe mutatko-
zik , mellyen által , a' kutasz betolatván fölül és alol is 
lekötés vettetik az ütérre. 

1) Az id. h. 268. 1. — Abhandlung über die Unterbindung 
u. s. w. 120. 1. 

1353. S. 

2) Az id. h. 507. 1. 
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3) PARK, in medical Facts and obserrat. Vol. IV. 111. I. 
PßYSiCK, in medical Museum. Vol. 1. 65. I. 

4) ß ICHERAND, az i d . h . 

B. 

Természet elleni tágulás a' hajedények 
rendszerében. 

J. BELL , Principles of Surgery. Vol. II. 456. i . On tlie aneurys-
ma per anastomosin. 

C. F. G R A E F E , de notione et cura angiectaseoa labiorum. Lipsiae 
1807. 4. 

— — Angiektasie , ein Beitrag zur rationellen Cur und Er-
kenntniss des Gefassausdehnuugen. Mit Kupfern Leipzig 1808. 4. 

RICHERAND , Nosographie Chirurgicale. Vol. IV. 120. I . 

HODGSON , az i d . h . 4 4 1 . 1. 

Roux, Relation d' un voyage á Londres en 1814; ou Parallele de 
la Chirurgie anglaise avec la Chirurgie Francaise, Paris 1815, 
211. lap. 

J. P. MAUNOIR , Abhandlung über den Mark- und Blut-Schwamm, 
oder fungus medullaris und haematodes. Aus dem Francös, 
Frankfurt. 1820. 8. 

V. WALTHER , ü b e r Verhärtung, Scirrhus, harten und weichen 
Krebs , Medullar-Sarcom, Blutschwamm, Telangiektasie und Aneu-
rysma per Anastomosim ; im Journal für Chirurgie und Augen-
heilkunde. Bd. V. 189. köv. 1. 

1354. S. 

A' hajerek vagy is hajszáledények szabdátlan ki -
tágulása által olly lágy 's rugalmas daganatok támodnak, 
mellyek különbözőleg öszvekúszálódott és lenge sejtszö-
vet által öszvetartott véredényekbül állónak, belső alko-
tásukra nézve semmi mással sem hasonlítathatnak job-
ban öszve mint a' méhlepénnyel, és különféle nevekkel, 
vértapló (fungus haematodes, tumor fungosus sangvine-
us) öszvenyilt ütdag (aneurysma per anastomosin (taplós 
ütdag (aneurysma spongiosum) érvégtdgulás (Teleangiek-
tasia) begyerdaganat, begyereclö daganat, lépfajta da-
ganat (tumor erectilis, splenoideus) neveztetnek. 
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Én mind ezen nevek közül az érvégtágulás (Teleangiektasla) 
nevet legillőbbnek tartom. — A' vértapló (fungus haematodes) 
nevet is ide számítom, ámbár'H ey és mások ezen név alatt más 
elfajulást értettek , mellyek számára én a' velős tapló (fungus nie-
dullarís) nevet illőbbnek tartom f, részemről legalabb számos vizs-
gálatok után az érvégtáguláson és velős taplón kívül vértaplót 
(fungus haematodes) nem vehetek föl (mint W a l t h e r ) , 

1355. S. 

Ezen daganatok, mellyek eredetileg a' bőrben és az 
ez alatt fekvő sejtszövetben'támodnak, vagy gyermekek-
nél, vagy megletteknél szármoznak, avagy pedig együtt-
szülöt-tek; többnyire vörös vagy kékes folttal kezdőd-
nek, melly eleintén a' bőrön cáak kévéssé vagy épen 
nem emelkedik fölül, és rövidebb vagy hosszabb idő 
alatt különbözőleg idomuló daganattá nagyobbodik, melly-
ben a' beteg különös viszketést, és kopogást érez, melly 
szorosabb vizsgálat alatt többé kevesbé világosan észre Í3 
vétetik. A' daganat szine majd vörös, majd kékes in-
kább, és minden a' vérkeringést neki iramtató erőlkö-
dés alatt növekedik és világosabban ver. Midőn bizonyos 
nagyobb fokig növekedett volna már a' daganat, rajta 
némelly helyek fölemelkednek, hullámzónak, a' bőr meg-
vékonyodik , fölfakad, nevezetes vérfolyás támad, melly 
gyakrabban vissza tér. — A' nyilás gyakorta tetszetre erős 
hegjeggyel záródik be, gyakorta pedig vörös, taplós 
sarjadások emelkednek ki belőle, mellyek egyedül he-
gedett vérbül állónak. Efíele daganatnak'belsejébeií szám^-
talan edények öszve-visszaküszálodásai láttatnak, me l -
lyek lengébb sejtszövet által kőrnyelve, több vérrel telt 
üregeik vannak, ollykor pedig egyes edények találtat-
nak bennök, mellyek át lévén éve, belőlök ev szivárog-
Ha ezen daganatok a' bőr^ alatt lévő sejtszövetben támod-
nak, úgy a' bőr töbh ideig rnegtartja természetes tulaja 
donságát, benne valamelly hullámzás érzelme csalja meg 
a' vizsgáló u ja t ; a' bőr lassanként a' mondott mód sze-
rint változik meg, a' betegség ritkán terjed mélyebben 
fekvő életművek közé. E' fajta daganatok a' velős taplói-
val könnyen fölcseréltethetnek. 

Az érvégtágulás' fölfakadása után támadott korcssarjadások 
hegedett vérbül, és a' daganat térimbelének erősebb kifejlődésük-
ből állónak. W a l t h e r véleménye szerint azonban soha sem 
támad bennök valamelly tulajdonnemii elfajulás, valamelly a' vér-r 
taplóba (fungus haematodes (átmenő korcsosodás. Én számos fol-
fakadott és taplós érvégtágulásokat tapasztaltam , de soha távolább 
lévő életművekre való terjedésé: nem mint a' velős taplónál. A? 
érvégtágulások ezen fokban is helybeli betegségek létalapjokra néz-
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ve, ha bár még olly igen megszegényítik is az ismétes vérvesztés ál-
tal az alkotmányt. 

1356. S. 
Ezen daganatok a' haj erek szabdátlan kitágulásában 

és valóban egyszersmind azok' számosabb kifejlődesében 
állónak; hanem valamint ezek az üterek végezetei és a' 
visszerek kezdetei gyanánt tekintethetnek, úgy ezen baj 
alatt mind a' két rendszert, de annak vagy többé az 
üteres, majd többé a' vísszeres részét találjuk a' bajból 
részt venni. Ezen különbség a' daganat tekintete és azon 
tünemények által nyilatkozik, mellyek a' baj kifejlődé-
sét kisérik. — Azon vértaplóknál, mellyek a' hajerek 
rendszerének inkább üteres oldalát bántják, a' vórósség 
élénkebb, az érvergődés nyilvább, és a' nagyobbodás se-
bes. Az inkább visszeres vértaplónál a' vörösség homá-
lyosabb , kékes, az érverés csekély, ollykor nem is érez-
hető , a' növekedés lassú, 

1357. S. 
Okait ezen betegségnek a' homály leple fedezi. A' 

baj minden korban szarmozhatik, és mindennemű alkot-
mánynál , leginkább mégis ifiú taplós küleményű egymik-
ben , gyermekekben és asszonyoknál. Az életműre néz-
ve mindenikben megtelepedhetik ezen baj, leginkább még-
is a' testnek fólső részein, a' kaponya a' szemhéjak, az 
arczbőrén, az ajkakon. Ollykor zúzódás is mondatik oká-
nak lenni. 

W a l t h e r ' azon állításának, hogy az érvégtágulás min-
denkor együttszült baj legyen , a' mennyiben azon tulajdon érki-
fejlődés , és az életmfivek állománya kifecskendhetö részének elvál-
tozása , a' millyennek az érvégtágulások alatt helye vagyon , ké-
sőbb időben nem szármozhatik, ha csak az mint első keplődésbeli 
hiba, az embernek még magzati életében ha bár észrevétlenül is 
kezdetét nem vette légyen valamelly ponton — ellene kell mon-
danom ; minden én megletteknél minden elöjárt nyomdok nélkül 
a' bőrön fölületesen több érvégtágulásokat kifejlődni , és öregbedni 
tapasztaltam. Csak hogy efféle esetekben könnyen átlátható okok-
nál fogva a' bajnak mindenkor igen lassú előhaladását lehet ta-
pasztalni, 

1358. S. 
A' vértapló egy általában helybeli bajt teszen, és a'Jjós-

lat a daganat természetétül és tulajdonátul helyétüi és ki-
terjedésétül nem különben a' beteg életidejétül és alkotmá-
nyátul függ. Az együttszült vörös folt nem ritkán születés 
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után sebesen nagyobbodik, gyakorta csak későbben, a' jpely-
liedésnek idejében, azonban mindenkor lehet félni a na-
gyobbodástul, midőn is a' növekedő félben lévő daga-
nat is minden esetre terjedetében igen gyarapodik. Ef -
féle daganat a' havitisztúlás ideje alatt vérzeni tapasz-
taltaték Az érvégtágulások azonban visszfejlődőleg ma-
gok magoktul is meggyógyulni képesek, mint én ezt az 
együttszült érvégtagulásoknál különböző időszakban, sőt 
még ollyaknál is több ízben tapasztaltam, hol azok élénk 
világos-vörös színök után sebes haladásu nagyobbodások-
tól tartani lehetett. — Ezek nagyobbodása határok közé 
ejtődött, színök elhalaványodott, az egyenlő vörösség 
helyett egyes véredények jelentek meg, és ezek közt a 
bőr természetes színébe öltözködött; <— az egyes edények 
eltűntek, úgy hogy végre nyomok sem maradott. 

1359. S. 
Azon szerek, mellyek a' vértapló orvoslására alkal-

moztathatnak, ezek 5 az öszvenyomás, a' lekötés, az iz-
zó vas, étető szerek által eszközlendő kiirtása a' daga-
natnak, a' bajjal küzdő résznek csonkítása, és azon fő-
iitérnek lekötése, mellynek ágaival a' daganat öszveköt-
tetésben áll. Választása és elsősége azon különböző mű-
bánásoknak a' baj tulajdonától és székétől íügg. 

1360. S. 
A' daganatnak oszvenyomásci magában, vagy ösz-

vehúzó és hideg szerekkel öszvekötve csak a' bajnak 
kisebb fokában, az együttszűlt vörös foltoknál alkalmoz-
tathatik haszonnal, ha egyszersmind a' bajnak helye is 
megengedi azt Ezen műbánás után azonban én , ha 
bár gyakorta alkalmozám is azt már , kivánt sükert so-
ha sem tapasztaltam. 

R o u x , id. m. 246. 1. 
A b e r n e t h y nyomást ajánl., és ha ez nem alkalmoz-

tathatik hideg rózsavízben fölolvasztott timsóval való borogatást. 
Surgieal Works. Vol. II. 228. 1. 

1361. S. 
A' daganat lekötésének csak akkor lehet helye, ha 

a' daganat száron (kocsánon) függ, avagy keskeny ala-
pon ül. Illyenkor azonban mindig bizonyosabb és sebe-
sebb hatású a' kés. A' nagy érvégtágulások eseteiben, 
hol azok' kimetszése a' vérzés nagy terjedete miatt ve-
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szedelmes, White l") L a w r e n c e 8 ' ) , és B r ö d i e "') 
a' lekötést egészen saját módon, és pedig szerencsés fo -
gonattal a l k a l m o z t á k . — L a w r e n c e a' daganat alapját 
egy nagy, kévéssé görbítet tűt szúrván át , kettős fona-
lat húz be , és azt mind a' két oldalról erősen öszve-
köti ; a' mint a' daganat állománya feketedni kezd, az 
késsel vétetik le, és a' lekötések félremozaítatnak.—Bro-
d i. e nyulajktűt (Haasenschartnadel) szúr a' daganaton át 
ennek szélétül % rész vonalnyira, és egymás kettős fo-
nallal ellátott egyenes tü böketik által az elöbbenihöz 
képest egyenes szegletben, úgy hogy ez amaz alatt men-
jen e l ; a' behúzott fonalak megválasztatnak, és az első 
tű alatt két oldalról öszveköttetnek. 

1) Medico-chirurgical Transactions. Yol. XIII. P. II. 444. I. 
2) Ugyanott 420. 1. 
3) Ugyanott Yol. XV. P. I. 

1362. 
Az érvégtágulások étető szerekkel való elrontása a' 

legczélirányosabb orvoslásnak tartatik mind azon ese-
tekben, hol azok talabor terjedetüek, és fölűletesek , 
főkép a' gyermekeknél, mivel ezeknél a' késsel való k i -
irtás bajjal já r , általa könnyen veszedelemmel fenyege-
tő vérzés okoztathatik, és gyakorta a' baj helye, és a' 
gyermek gyöngédsége miatt bátorsággal olly kévéssé esz-
közöltethetik mint a' lekötés. A' legczélirányosabb éte-
tő szer az étető kő (lapis causticus) melly az érvégtágu-
lás terjedetének megfelelő ablakos tapasznyilásába mint 
tészta (pasta) alkalrnoztatik; — avagy mellyel az elron-
tandó hely egész addig dörgöltetik , míg a' baj állapotjához 
szabott illendő vastagságú és terjedetű pörk nem képül, 
— a' porkös helj ' aztán ragtapasszal fedeztetik. Ha a' pörk 
genyedés által lölernyed, úgy a' genyedő hely egyszerű-
en orvosoltatik, a' hegedés egyenlő csak alig észrevehető 
heg jeggyel végződik. — Az igen elterjedő érvégtágulá-
soknál, ha az első étetés alkalmával nem mind emész-
tetett e l , a' mi beteges, és a' baj újra mutatkozik, a' 
bajnak sebesebb terjedését soha sem tapasztaltam, ismé-
telt égetéssel pedig mindig végrehajtottam a' gyógyítást. 
.— Megletteknél az érvégtágulások elpusztítására a' H e 1-
m u n d szerét is legjobb sükerrel használtam, melly szert 
gyermekeknél mégis csak igen vigyázólag ajánlhatjuk, 
mivel annak erős alkalmozatánál a' férjany folszivatásá-
nak lehetségén nem kételkedhetünk Az étető kőnek al-
kalmozata leginkább azon együttszült érvégtágulásoknál kü-
lönösen nyomos, mellyek mint kis fölületes vörös foltok 
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a' bőrben léteznek, mellyel ezek bizonyosan elháritatnak, 
mivel a' csekélynek tetsző baj miatt minden másféle or -
voslás elmellőztetik a' szülők által. —Az izzó vasnak al-
kalmozata, akármelly tekintetből is utótétetik az étető-
kőnek. 

Heidelberger Klinische Annalen. Bd. IV. 499. lap. Bd. III. 
331. lap. 

1363. S. 
A' daganatnak késsel eszközlendő kiirtása mindenkor 

nagyobb vagy kisebb vérzéssel j á r , melly ha a' beteg 
ifiu, és a' bajnak széke ol lyan, hogy a' műtéteit hir te-
len véghez vinni nem lehet , veszedelmes sőt halálos is 
lehet. — Ennél minden odavág, hogy a' metszések, me l -
lyekkel a' daganat körül kanyarítátik, tőle illendő tá-
volságban az ép részben tétessenek, mivel máskép az igen 
kitágult edények miatt nagy vérzéstől, és ha a ' daga-
natnak egy része fón marad , a' baj újratámodásátul le -
het tartani. Ha talán a' kénytelenség úgy hozza magá-
va l , hogy a' daganatból valami h á t r a m a r a d j o n , akkor 
azok elpusztítására, és egyszersmind a' vérzés megállítá-
sára az izzó vas, avagy más étető szerek nyomosán (mit 
Nachdruck) alkalmoztassonak. — A' kiirtás után a' seb 
a' közöaséges szabályok szerint orvosoltatik, az orvos-
lás gyakorta hosszadalmas, mivel gyakorta rosz indula-
tú genyedés áll be , és a' sebszélek sok ideig petyhüdve 
maradnak. 

1364. S. 
Ha a' vértaplónak helyzete vagy terjedete az emlí -

tett műbánások közül egyet sem enged m e g , lígy az 
utolsó szer azon ütértörzsöknek lekötése marad , mel ly-
nek elágadzásaival ÍT-daganat öszvefüggésben vagyon; 
avagy az egész tagnak levétele javalltatik , ha a' 
daganat a' végtagokon telepedett meg. Hanem mielőtt 
a' csonkítás eszközöltetnék, mindenkor tanácsos leend 
először a' lekötést vinni véghez, mivel a' amannak min-
denkor leszen ideje akkor is , ha ez cserbe hagyná re-
ményünk , és az elrendelkezett oldal vérkeringés á l t a l , 
a' főtörzsöknek betömülése 's hegedése után a' daganat 
mégis nagyobbodik. — A' lekötésnél az a' fő dolog, hogy 
az ütér lekötése olly közel tétessék a' daganathoz, a' 
mint csak lehetséges. 

T r a v e r s 1') egy illy vértapló miatt a' szemgödörben a' 
fejeret kötele. D a l r y m p l e és W a r dr op '") hasonlóképen. 
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D u p u y t r e n a' fejeret a' fülön és nyakszirton ülö daganat 
miatt kötötte l e , miután ugyan ez kisebbedék , és érverése elve-
szett, de nyomó lekötésnek folytatott használatára mégis szükség 
volt. 3'). — Hol az öszvenyilások igen nevezetesek, ott a' főiitér-
törzsőknek lekötése elegendő nem lehet. Nekem egy igen kiterje-
dett vértaplót volt alkalmam a' térden szemmel tartanom, melly-
ben a' szárütérnek lekötése hasztalanul eszközöltetvén, a' czombnak 
csonkítása lön szükségessé. 

1) Medico-chirurgical Transactions. Vol. II. 1. I. 

2) Ugyanott Yol. VI. 111. 1. Vol. IX. 203. 1. 

3) RUST'S Magazin d. ges. Heilkunde Bd. VII. 161- I. 

A' kiilömbség az itt leirt vértapló és velős husany, avagy 
velős tapló közt (több angolyoktul hasonlókép Fungus haematodes 
néven nevezve) ott fog elöl adatni, hol ezen bajról fogunk bőveb-
ben szólani. 

Említessék meg a' tehénhimlőnek beoltása az érvégtágulásba, 
azért hogy, ennek az által okozott genyedése és varadzása az or-
voslást eszközölje. ( D a w i n g , the Lancet. 1829. Vol. II. 237. 
1. April). — En ezen orvoslást két esetben süker nélkül használ-
tam , mivel a' látszatos javulás után a' baj újra előjött, és az éte-
tő szer alkalmozata volt szükség. 

1365. 5. 
A' haj edények kitágulásához és azok' számos kifej-

lődéséhöz, mint ezt a' vértapló vagy is érvégtágulás alatt 
történni látók, olly daganatok csatlakoznak , mellyek 
hasonló beteges változásokon alapulnak a' csontokban, 
és azért B r e s c h e t által a' csontok' ütérei' ütdagának, 
S c a r p a ' - t u l pedig a' csontok öszvenyíló ütdagainak ne-
veztettek. 

P e a r s o n (Medical Communications. Vol. II. London 1790. 
95. 1.) volt az első , ki az efféle daganatokról az első észrevétélt 
közlötte ; utánna S c a r p a (über die Pulsader-Geschwülste. 294. 
1.). — A' legújabb időkben L a 1 em a n d közlött hasonló észrevé-
teleket — , és B r e s c h e t (Observation sur une Tumetur aneu-
rysmale , accompagnée de circonstances insolit.es par M. L al l e -
rn a n d , suivie, d' Observations et de reflexions sur des tumeurs 
sangvines d' un caractére equivoque , qui paraissent etre des Aneu-
rysmes des Artéres, des o s , par M. G. B r e s c h e t . Paris 1827. 
4.) azokhoz jegyzeteket és históriai vizsgálatokat toldott, hogy ha-
sonló esetek már előbbi szerzők által is közöltettek legyen, mun-
kájához D u p u y t r e n n e k több észrevételeit adván. — S c a r p a 
(Annali Universali di medicina. Mai. Juni. 1850) ia szorosabb vizs-
gálat alá vetette ezen bajt. 

1366. S-

Gyakorta hirtelen, és minden kitalálható ok nélkül, 
gyakran valamelly külső erőszak után, hosszabb vagy 
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rövidebb időre valamelly csontnak bizonyos helyén, leg-
inkább a' konczok íz végük közelében többé kevesbé he-
ves fájdalom szármozik, melly nyugalom közben 'sib. 
enged, sőt egy időre egészen meg is szűnik, de azlán 
annál hevesebben tér vissza. — Daganat szármozik, az 
egész tagnak vérerei földagadnak, a' fájdalom az egész 
tagra elterjed, melly vöröses-kék szinű. A' daganatban 
nem sokára kopogás (pulsatio) éreztetik, melly eleintén 
homályos, később azonban világosabb leszen, és, olly erős 
mint az űtdagoknál. Ezen kopogás az üterek verésével 
időegyező (synchronisch), minden csörgés nélkül , és ha 
már a' betegség előbbre haladott , a' daganat tágulásá-
val jár minden irány felé. A' tag főiiterére tett nyomás 
a' daganat és szív közt a' kopogást egészen megszűnteti, 
a' daganat gyakorta egyszersmind feszülését elveszti 's 
öszveesik, melly a' kopogással együtt azonnal megjele-
nik , ha az ütér lenyomása tágít. -— A' beteg gyakorta 
szenvedő részében állandó fájdalmakat érez, melly dagad-
va vagy kiaszva van, és mozgásai egészben, vagy csak 
azon ízületben gátoltatnak meg, mellyhöz legközelebb 
esik a' daganat. — Ha a' daganat ujakkal nyomatik meg, 
bizonyos recsegés, hallik, mint mikor a' pergamén dör-
göltetik, vagy a' monyhéj (tojáshéj) töretik öszve.'—A' 
csont egészen elpusztulván a' beteg részt minden irány 
szerint szabadon mozgathatni — Ha ezen daganat va-
lamelly nevezetesebb ütér közelében fejlődik k i , úgy ezt 
többnyire a' daganaton nyomozni lehet. 

C h e l i u s , zur Lehre von den schwammigen Auswüchsen der 
harten Hirnhaut, u. d. Schedels. Heidelberg 1831. Folio. Er-
ste Beobachtung. 43. 1. 

1367. g. 
Ezen daganatok vizsgálatánál halál avagy a' benne 

szenvedő tagnak csonkítása után, ennek főedényeit egész 
lefolytokban egészen sértetlenül talál juk, öszvefüggésök 
bontakozásának semmi nyomára nem akadván sem ki-
fecskendés, sem a' legszorosabb vizsgálat után. A' daga-
nat fólnyittatván, a'részeket, a 'm in t a' baj különböző fo-
kig haladott különböző állapotban találjuk. — Ha a' csont 
egészen elpusztúlt, úgy az ütdagos tömlőben, mellynek 
talai igen vastagok, gyakorta porczosak, és a' csonthár-
tyábul képültek, számtalan rostos rétegek találtatnak, 
mint közönségesen más ütdagos tömlőkben, az elpusztúlt 
csontnak maradékaival együtt. Belső színe ezen tömlőnek 
bolyhos, rendetlen, valamennyire a' méh azon részéhöz 
hasonló, mellyhöz a' lepény volt oda nőve, és a' szám-

C H E L I U S . S E B É S Z 5 É G . I I . K . 2 6 
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talan ágalíra foszló edények torkolatait mutat ja , mel-
lyekből, ha a ' rész kifecskendtetett, a'kifecskendési nedv-
nek egy része a' tömlőbe öntődött. — A' bajnak cseké-
lyebb fokánál a' csontnak külső padolatját még látni le -
he t , melly igen vékony, egyes helyeken átlikadozott, 
más helyeken az u j erőszakának engedő 's hasonló a' 
porczos lemezhöz, melly a' nyomásnak enged, de nyo-
más után azonnal emelkedik, avagy a' közben mony-
héjként törik öszve. — A' legközelebbik ízület minden-
kor ép állapotban találtatott, még akkor is, ha az ütda-
gos tömlőtiil egyedül a' fölmállott ízporcz rétege által 
választat ék. :— A'csontüregben a ' rostos hegedmény meg-
szaporodott , avagy tóbb üregeket mutat a' tömlő, mel-
lyek telve vannak azzal, mellyeknek mindenike a' tömlő 
egyik literének felel meg. — A' tömlő külső fölületén 
az üterek nagy számmal terjedeznek, 's nagyobbodva 
vannak, és illy módon mutatkoznak a' tömlő területén 
nem ritkán jó darabnyira. 

1368. g. 
Ezen daganatok a' test különböző csontjain fejlőd-

nek k i , nem ritkán ugyanazon betegnek több csontjain 
egyszerre, u. m. a' kaponya, a' törzsök, a' végtagok csont-
jain, de leggyakrabban mégis az alszár fölső részén, a' 
térdhajlás alatt a' sípcsonton, vagy a' szárkapcson ma-
gán, avagy mind a ' k é t csonton egyszersmind ( P e a r s o n , 
L a l l e m a n d , D u p u y t r e n ) ; — de a' konczoknak kö-
zepén tán soha sem tapasztaltattak. — Gerjesztő okai ezen 
daganatoknak gyakorta külső erőszakok , lökés, ütés, 
esés, vagy némelly nehez terhek emelése közbeni nagy 
erőlködés, 'stb. mellyek alatt a' betegek azon helyen, 
hol később a' baj kifejlődni fog, reccsenést éreznek; az 
alkalmi ok behatása, és a' baj kifejlődése közti időhézag 
azonban igen nagy, és ezen idő alatt a' beteg gyakorta 
épen semmi, máskor csak igen csekély, múladozó fájdal-
mat érez. L a l l e m a n d ezen bajt a' térd' csúz-kösz-
vényes daganata után látta támadni. — Ezen daganatok 
átalában bizonyos közönséges belső okot ösmernek ala-
pú i , mit következő okok bizonyítanak: a' daganatoknak 
minden külső ok nélkül való támodása; több efféle da-
ganatoknak egykori megjelenése, vagy egymás után tá-
modása; és főkép azon körülmény, hogy,a' baj , tagcson-
kitás után is visszatér más részeken. — Es épen ezen ok-
nál fogva ezen bajt a' lágy részek érvégtágulásával nem 
lehet egy sorba állítani, mint ezt B r es ehe t és mások 
tették, mivel ezek mindenkor helybeli bajok, és azok is 
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maradnak méglegterjedettebb állapotjokban is,holott ama-
zok ellenben rendszerint az egész test szenvével állónak 
ószveköttetésben. 

1369. g. 

Ezen beteges változásokot a' csontokban mindenkor 
gyulasztó állapot látszik megelőzni, mi által táplálódása 
változik, a' merő csontállománynak fölernyedése, meg-
lágyulása, és fölszivatása, az edények dús kifejledése , 
's öregbedése, vérkiöntodés, a' csont tökéletes elpusz-
tulása okoz tátik. — Hogy ezen beteges változások a' 
csont belsejéből kifelé haladjonak , minden kórbu-
vár elösmeri, azon tapasztalás pedig, hogy vizsgálás 
közben a' csont külső lemeze cserepként vékony töré-
kenynek találtatik, bebizonyítja azt. — Váljon azonban 
ezen baj a' csont külső fölületétül és a' csonthártyátul 
nem indul-e lei, — és más életmüves csontbetegségek 
tulajdonsága hasonló értágulási szövemény (angiektasichc 
Complication) által hasonlókép mint ezen daganatok-
nál nem változik-e meg? — további vizsgálat' és a' ta-
pasztalmányoknak kell elifeélni. 

1370. 5. 
Ezen baj orvoslására egyes esetekben különböző bo-

rogatások, nadályok, bedörgolések, bujasenyves kór-ok 
gyanitatván , higany orvoslás 's tb. , használtattak, hanem 
mind minden haszon nélkül. — Csak a' szoros, eléggé 
hosszú ideig folytatott lobellenes orvoslás, a' talán ok-
beli viszonyban álló köz-bajra való tekintettel együtt , 
képes ezen betegség kifejlődését föltartani. — Ha ezen 
daganatok már bizonyos fokig haladtak, az eddig föl-
jegyzett tapasztalmányofc-lsövetkezésében, ha a' bajnak 
széke megengedi, az ütér főtörzsökének lekötése, avagy 
taglevétel által lehet gyógyulást eszközleni. 

1371. 5. 
Az ütér főtörzsökének lekötése annál több reményt 

nyúj t , minél hamarább tétetik az, t. i. mielőtt még a' 
csontban nevezetesebb pusztulás, romlás nem történt. Hogy 
a' lekötés által állandó gyógyulás eszközöltethetik, L a 1-
1 e m a n d' esete m u t a t j a d e hogy az, ha a' csontban a' 
beteges változás már igen előhaladt, a' daganatnak, és 
az ütdagos tüneményeknek csak múlékony javulását vi-
hesse véghöz, a' közben hogy a' csont betegsége mind in-
kább tovább halad, azt D u p u y t r e n azon tapasztalása 



404 YISSZDAG. 

bizonyítja, mellyben a' czombütérnek egy effajta a' síp-
csont fölső részén támadott daganata miatt tett lekötés 
után a' tagcsonkitást kellett megtenni, a' mennyiben a' 
daganat, a' nélkül hogy az ütdagnak tüneményei többé 
visszatértek volna, tömérdek nagyságra növekedett. — 
Mind azon esetekben; hol a' csontromlás már messzeha-
ladot t , csak a' csonkítás lehet mentőszer; felednünk mind 
e' mellett még sem kell, hogy az egész életműségre ter-
jedvén el a' baj alapoka, a' b a j , maga a' műtétei után 
is minden alkalmi ok nélkül újra szármozhatik, mint 
S c a r p a ' n a k első esetével történt a 'do log , mellyben a' 
csonkítás után öt esztendővel, a' köz- idő alatt igen 
egésscges lévén a' beteg, a' fölszár csonkján minden al-
kalmi ok nélkül kiújult a' baj. 

1) B r e s c h e t , id. m. 15. 1. 

2) Über die Pulsadergeschwülste. 297. 1. 

c. 

A' visszereknek természetellenes kitágulása. 

A' v é r é r c s o j n ók . 

I . 

A' vérércsomók átalában. 

DESAULT, Abhandlung über die Behandlung der varicösen Geschwü-
re ; in chirurg. Nachlass. Bd. II. Thl. '4. 420. 1. 

VOLPI, über die Radicalcur der Knopfadergeschwülste; in Saggio 
di osservationi etc. Mail. 1814. Vol. II. 

HODGSON , az id. h . 5 3 7 . 1. 

BRODIE , Observations on the treatement of varicose veins of the 
legs; in medico-chirurg. Transact. Vol. VII. 195. 's köv. 1. 

C. BELL, System der operativen Chirurgie. Aus dem Engl. von 
KOSMELY. Mit einer Vorrede von C. F. GRAEFE. TLIL. I . 75 . 1. 

1372. S. 
A' visszerek vagyis vérerek hártyáik engedékenysé-

ge miatt nagy foltban kitágulhatnak, és aztán azon da-
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ganatokat képelik, mellyek vérércsomokndk (Blutader-
knoten), vagy visszdcigoknah (varices) neveztetnek. 

1373. S. 
A' vérereknek kitágulásai rendint csak lassanként 

száx-moznak, és éleintén semmiféle bajjal sem járnak'} a' 
vérerek csak halkkal öregbednek, lefolyásaikban nagyobb 
görbedéseket tesznek, egyenletlen, korlátolt , szederjes, 
vagy fekete daganatokká emelkednek, mellyek a' reájok 
tett nyomásra elenyésznek, de ismét csak hamar fölkel-
nek, ha a 'nyomás megszűnik, és az általok lepett tag-
ban nehezségnek érzését, gyakorta heves fáj dalmakat ger-
jesztenek. — A' visszdagos vérereknek egymáson való 
fektűk miatt nem ritkán nagyobb daganatok támadnak, 
az egész tagnak vizenyes fölpöffedése ered; a' vérerek 
hártyái megvastagodnak, 's a' környelő részekkel Öszve-
nőnek, a' fedező hártya meggyulad, a' bőrben , és sejt-
szövetben tályogok, fekélyedések (visszdagos fekélyek) 
szármoznak, mellyek a' visszdagos állapottal szorosan 
öszvefüggönek, és a' mig csak ez megvan, soha be nem 
gyógyitathatnak ; a' vérerek elfakadása által gyakorta nagy 
vérfolyásokat okoznak. Ollykor a' vérérnek elpukkadása 
után a' vér a' sejtszövetbe ürülközik. -— Nem ritkán a' 
vér a' kitágult vérerekben megheged, és az ez által oko-
zott csomók kemények, és magokat nem hagyják ösz-
venyomni. Többnyire csak a'fölületes, ritkábban a ' m é -
lyen fekvő vérerek , számos esetekben nem csak a' vérér-
torzsökök, hanem a' finomabb eiágadzások is, ollykor 
egyedül azok vannak egész hosszokban kitágulva, és imitt 
amott nevezetesebb daganatok emelkednek. 

1374. S. 
A' vérércsomóknakro^m-mind azon akadályok, me l -

lyek a' vér visszafolytának a' vérerekben ellenszegülnek, 
a' millyek azoknak ószvenyomása , szorítása, ha az üte-
rek egyszersmind egyre zúdítják beléjök a' vér t ; a' ter-
hes méhnek nyomása, az altestbeli zsigerek megkemé-
nyedései, a' testnek különös helyzete, p. o. egyenes ál-
lása, 'stb. — Ollykor a' viszdagok minden a' vérkerin-
gésben észrevehető akadályok nélkül szármoznak, a' test-
nek különböző részein, és a' vérerek hártyáinak gyon-
geségén látszanak alapúlni. — A' vérércsomók leginkább 
ott mutatkoznak, hol a' vér visszafolyása már természe-
tes állapotban is valamikép bajos, innét leginkább az 
alsó végtagokon, a' végbélnek, és ondózsinórnak vér-
ereiben. 
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1375. S. 
A' vérércsomók orvoslása először is azon okoknak 

elhárítását kívánja, mellyek a' vér' forgását a' vérerek-
ben gátolják, mire aztán a' baj is gyakorta magátul 
elmúlik. A' dugulások az altestben oldassonak föl , a' 
folytatott állás tiltassék e l , 'stb. — Ha a' csomók az 
okok elhárítása után még el nem múlnának, avagy ha 
helybeli gyöngeségen alapiilnának , a' legfőbb szer az 
egész tagnak pólyázással eszközlendő egyenletes öszve-
nyomásában á l l , mellynek hatása még némelly öszve-
huzó erősítő szerek egyszersmindi alkalmozata által ápol-
tatik. Gyökeres orvoslás ekként ugyan ritkán haj tátik 
végre, mert amint a' nyomás félben hagyatik, a' vér-
erek daganatai, a' vizeny, és visszdagos fekélyek ismét 
visszatérnek. 

1376. tf. 
Ha a' vérércsomók hegedett vérrel vannak megtel-

ve , úgy ez fölbökés által ürítessék k i , 's aztán alkal-
moztassék a' tagpólyázás. Az igen fájdalmas, gyuladt, 
és vérrel igen eltelt csomóknál ugyan ez kívántatik, mi -
dőn egyszersmind hideg borogatások, és vízirányos fek-
vés is szükséges. 

1377. S. 

Azon daganatoknál, mellyek a' visszdagos vérerek 
öszvekúszálódtábul szármoznak, kölönböző műbánások 
ajánltattak; t. i. az egész daganat késsel irtassék k i , az 
átmetszett vérér fölső és alsó végén köttessék l e , avagy 
ha a' baj helye megengedi, a' vérzés illendő nyomás ál-
tal állítassék meg. '") — Avagy az alsó végtagok vérér-
csomóinak a' tünér (rózsaér) főtörzsöke a' dagadt helyen 
felül illendő bőrmetszés által takarítassék l e , a' sejtszö-
vettől tisztítassék meg, köttessék l e , és vízirányos hely-
zetben állandó nyomás alkalmoztassék. — Avagy továb-
bad egy keskeny igen hegyes, egy kévéssé meggörbített 
kusztorával metszessék által egészen a' vérér, de úgy 
hogy a' bőr a' vérér fölött épen maradjon, azon kis szú-
rást kivévén, mellyen által a' kés a' bőr alá szuratik. 
3-) — Vagy végre a' legnagyobb csomón két hüvelyknyi 
hosszaságu metszéssel a' bőr és vérér hasítássék fö l , a' 
lcibugyanóvér ujjal tartassék vissza, a' vérér ürege nyom-
szivacs , vagy tépet által tömessék k i , és nyomadékok 
meg körpólyázat által a' vérzés biztosan állítassék meg-
Ha a visszdagos pöffedések csak az alszáron vannak, ak-
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kor egy bemetszés elég; mellyek ha a' czombnak közé-
péig terjednek, akkor egy bemetszés a' bokák fö lö t t , 
egy másik pedig közel a' térden fölül, és ha az egész föl-
szárt ellepte a' baj , egy harmadik tétetik hasonló távol-
ságban. A' tag erre bepólyázta tik, és egynehány nap hi -
deg borogatások rakatnak föl. Ar vérerekben gyuladás 
szármozik, melly a' nagy csomótul a' többire legalább 
annyira el terjed, hogy bennök a' sikerességnek (plasti-
citaet) nagyobb foka ocsódván fö l , a' mellékcsomók ele-
nyésznek. 4') Ezen inübánás a' legnevezetesebb, mivel 
valamelly vérér főtörzsökének le takarítása hártyáinak 
megsértése nélkül mindenkor igen terhes.—Mind a' mel -
lett is az említett három mübánásnál felejtenünk nem 
kel l , hogy a' gyuladásnak az egész véredény rendszerre 
való elhatalmozása által nevezetes sőt halálos tünemények 
is hozathatnak elő. 

1) BOYER , Abhandl. von d. chirurg. Krankh. Bd. I I . 225. 1. 
2 ) C. BELL , az i d . h . — HODGSON , az i d . h . 5 5 0 . 1. 

3) BRODIE , az i d . h . 

4 ) GRAEFE , i n d e r V o r r e d e zu C. B E L L ' S S y s t e m d e r o p e -
rativen Chirurgie 8. ' V I I I . 

II. 

A' v i s s z d a g s é r v . 

RICHTER, Observationes chirurgicae. Fase. II. 22. 1. 

— — Anfangsgründe-tler-Wundarzneikunde. Bd. VI. 165. I. 

MURRAY , r e s p . BONSDORF , D i s s . d e c i r s o c e l e . U p s a l . 1 7 8 4 . 

F. LEO, Diss. de cirsocele. Landishut. 1826. 

1378. 5. 

A' visszdagsérv (varicocele, cirsocele) az ondózsinór, 
a' baj nagyobb fokában pedig a' tóktoldalék és herék vér-
ereinek visszdagos fölpöffedésében áll. .— A' betegség 
mindenkor az ondózsinóron kezdődik, és többnyire tom-
pa, ollykor igen élénk fájdalom által nyilatkozik, melly 
is ollykor ollykor egész a' herékig és agyéktájig terjeng. 
Az ondózsinór mentében egyenletlen, több mintegy zsine-
gekbíil álló daganatot tapinthatni, melly gyöngéd nyo-
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másra eltűnik. Azon arányban, mellyben ezen daganat las-
sanként öregbedik, közeledik az mind inkább a' herékhez, 
melly szinte nagyobbodik, nehezbedik, és a' visszdagos ál-
lapot lassanként a' töktoldalékra, erről magára a' herére 
terjed , melly lágy tészta féle gyurmává lazul, és a' kitá-
gult edények kúszálatában (convolut.) hihetőleg az edények 
falainak, 's az ezeket öszvekapcsolö sejtszövet egyszer-
smmdi megvastagodásában áll. Ezek mellett a' borék ki-
nyúl ik , 's a' beteg ön tökében terhes fájdalmas nehéz-
séget érez, melly érzelem egész az ágyéktájig terjed , 
főkép ha a' beteg több ideig áll. A' visszdagsérvnek 
bélyeglő tüneménye a' daganatoknak nyomásra történő 
sebes eltűnésében, a 'nyomás megszűnvén, azok' szintolly 
sebes előtermésében, és folytatott állás közben a' daga-
nat nagyobbodásában áll. — Mivel ezen tünemények egy-
szersmind a' sérvek tulajdonai is, és a' visszdagsérvnek 
magosabb kifejlődésénél a' daganat a' hasgyürőn is be-
megyen, 's ettől körülvétetik, és tapintásra a' cseplez-
sérvhöz hasonló tulajdont muta t , azért a' kórtörténet, 
meg az 1089. g-ban fölhordott jelek adhatnak föl vilá-
gítást. 

A' varicocele és cirsocele szavak különböző jelentésre hasz-
náltattak. — Az első néven több írók a' borék föliiletes vérerei-
nek földagadását értik; a' második néven pedig az ondózsinór vér-
ereinek daganatát veszik : mások a' varicocele neve alatt ezen 
kétféle bajt értik, a' cirsocele név alatt pedig a' tök és töktol-
dalék edényeinek daganatát akarják venni; ismét mások mind a' 
két nevet hasonértelműnek vallják. 

B r ä c h e t szerint (Observations et reflexions sur la fistule 
spcrmatique ou spermatocele; im Journal générale de Médecine. 
1826. Juni 348. 1.) a' spermatocele név alatt az ondózsinórnak és 
főkép a' töktoldaléknak az ondó visszatartásán alapuló daganata 
értetik, melly nyomó érzéssel, feszüléssel, többé kevesbé heves 
fájdalommal kezdődik. Ha az óndó undóözön vagy elhálás közben 
ki nem ürítetik , uny a' daganat gyuladása , fölfakadása, és való-
ságos sipoly mondatik szármozni, melly magát ondószivárral bélyeg-
li. A' töktoldalék ezen baja leginkább takárok után tapasztalta-
tik ; és a' takárnak csüggedéskori időszakában , még annak tökéle-
tes elmúlása után a' heredaganat , melly mindenkor a' töktolda-
lékon kezdődik, az ondónak visszatartásaiul légyen szánnoztatan-
dó. Ezen Spermatocelé-néí (ondósérvnél) a' közösülés, mértékle-
tes közélet, az ábrándozó fölheviiléstől való őrizkedés, a' tenyész-
részeknek hideg mosogatása, a' gyuladásnak beálltakor pedig nadá-
lyok alkalmozata volnának a' legfoganatosabb szerek. — A' sipoly-
nál egyenes úton semmi sem történhetnék. 
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1379. S. 

A' visszdagsérvriek olai különbözők, az egyes ese-
tekben többnyire liatározhatlanok. Többnyire ezen baj 
az ondózsinór vérereinek elpetyhüdésén alapúi, melly 
buja kicsapongások, önfertéztetés , parázna gondolatok 
következésében támadott vértorlódás által, ülő életmód 
mellett, a' vérnek meggátolt visszafolyása által, az al-
testbeli zsigerek dugulásainál, az ondózsinórt nyomó sérv-
szoritó által, némelly foglalatosságok alatt , 'stb. hoza-
tik elő. Ezen daganat többször mondatik a' bal mint 
jobb oldalon tapasztaltatni, a' remese kitágúlt S-képü 
görbedékének nyomása miatt az ondózsinór edényeire..— 
Ollykor ezen baj aranyeres betegséggel vau öszvefiiggés-
ben. A' betegség fiatal és öregebb egymikben tapasztal-
tatik. Gyakorta azonban ezen bajnak okfurkészete, hogy 
az említett okok mennyire részesiiljönek a' baj támodá-
sábul, sükeretlen. A' betegség gyakorta már kisebb fo -
kán is, a' nélkül hogy tovább haladna, megállapodik, 
ámbár másként a' betegnek életmódja és foglalatosságai 
miatt tartani lehetne a' nagyobb ódástul 

'"') D e l p e c h , précis clémentaire. Vol. III. 256. 1. 

1380. 5. 

Jóslata ezen bajnak a' tökéletes orvoslás reményére 
nézve mindenkor rosz, még akkor is, ha a' betcgségcsak 
kisebb fokig haladott. Magéira hagyva, a' baj rendint 
nagyobbodik, a' tökre terjedve ennelt alkotását megvál-
toztatja, működésére alkalmatlanná teszi, kiaszajtja; a' 
daganatnak haladó nagyobbodása által a' borék vérerei-
nek fölpöffedését okozza, nehezsége által mindenféle ba-
jokat és nem ritkán nevezetfis fáj dalmokat szül , főkép 
ha a' beteg több ideig á l l , vagy valamikép erőlködik. 

1381. 

Mi a' visszdagsérvnek orvoslását i l leti , ez a' töknek 
heretartóban való hordásában, és napjában többször is-
mételt hideg, öszvehúzó , ólomvizzel, timsó-olvadékkal, 
fűszeres főzetekkel Öszvetett borogatásokban, ezen sze-
rekkel vagy Hoffmann csepjeivel, égénnyel 'stb. tett lo -
csolgatásokban áll. A' beteg ezek mellett a' tartós ál-
lástul és minden más erőlködésektül őrizkedjék. Ezen 
szerek által azonban a' beteg baján csak könnyebbítünk , 
és a' betegség tovább haladását gátoljuk. 
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1382. 5. 
Ezen baj nagy obb kifejlődésénél, midőn már szem-

be szökő bajokat okoz, vagy sérvvel társul, gyökeres gyó-
gyitás reményéből különböző műbánások, mint a' vissz-
dagos edények lekötése, azoknak kiirtása, és a' herélés 
ajánltattak. A. G. B e l l által mint foganatos útmód 
ajánlott lekötése a' véreres zsinegek egyikének, mi ál-
tal a' lekötött érzsinegben a' többire is elterjedendő 
gyuladás okoztatnék; és mellynek feszülő ereje azon fo-
kig emelkednék , hogy a' visszdagos állapot megkiseb-
bednék, vagy el is háritatnék, tapasztalásom szerint a' 
várakozásnak meg nem felel. — Az ondütérnek leköté-
se talán czélirányosabb lenne. 

D e l p e c h (Memorial des hopitaux du Midi. 1830. —Jour-
nal von G r a e f e u. W a l t h e r . Bd. XVII. 329. 1.) a' bőrt az 
ondózsinórral közegyenesen futólag ke't hüvelyknyire fölhasította , 
a' hererázót, és a' hüvelyt csipesz és kusztorával átmetszette , 
egyik véreret a' másik után fölemelvén megkülönözte, ezeknek min-
denike alá egy darab puha taplót tett , és az utolsó körül egy-
szerű lekötést húzott. Ez csak azon fokig szorítatott rá, hogy a' 
vérér-falak egymáshoz lapulván , bennök a' vér átsurranása gátol-
tassék. Erre természetesen a' visszdagos vérerek igen földagadtak. 
A' seb tépettel tömetett ki enyhéden , és lágyító borogatással fedez-
tetett. A' lekötés harmad napra vétetett le. — D e l p e c h ezen 
műtétei után a' here működésének helyre állását tapasztalta. 

1383. g. 
Az igen kifejlett visszdag-sérvnél az ondütérnek le-

kötése czélirányosabb az ondózsinór vérereinek leköté-
sénél .— M a u n o i r , B r o w n 2') , A m u s s a t 3 ') , 
és J a m e s o n ezen műtéteit szerencsével, de G r a e -
f e 5 ') foganat nélkül eszközlötte. — M a u n o i r szerint 
az ondózsinór irányában a' hasgyürő alatt másfél hü-
velyknyi hosszaságu metszés tétetik, az ondózsinór hü -
velye fölnyittatik, az ütér mcgkülönöztetik, és tompa 
tű segedelmével kettős lekötés alkalmoztatik, mi meges-
vén , az edény átmetszetik. — Ha a' visszdagsérv kifej-
lődésében már azon fokig haladott, hogyr az ondózsinór-
nak és herének azonkori fólernyedése által a' borék nagy 
daganatta' feszült, úgy ezen műbánás nehezzé válván, 
czélirányosabb lenne a' külső hasgyürőn fölül azonnal 
két hüvelyknyi hosszaságu metszést ki — és fölfelé ten-
n i , a' lágyék-csatorna külső falát bemetszeni, az ekként 
letakarított ondózsinórnak hüvelyét szikály metszéssel 
fölnyitni, és az üteret vigyázva megkülönözni. >—És ezen 
tekintetből még azt sem kell felednünk, hogy az ond-
ütér a' külső hasgyürő alatt azonnal ágaira oszlik 6')-
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1) Nouvclle méthode de traiter le Sarcocele, sans avoir re-
cours á 1' exstirpation du testicule etc. Geneve. 1820. — Journal 
v o n GRAEFE U. WALTHER , Bd . I I I . 3 6 9 . 1. 

1) New-York medical and physical Journal. 1824. März. 

3) La clinique des hopitaux. Tom. III. Nro. 82. 

4) Medical Recorder. 1825. April. 271. 1. 

5) Klinischer Jahresbericht. 1822. 

6 ) DIETRICH , az id. h . 4 4 8 . 1. 

III. 

Az arany eres daganatok. 

THEDEN, chirurgische Vahrnehmungen. Bd. I. 56. 
RICHTER , A n f a n g s g r ü n d e . Bd . V I . 3 9 3 . I. 

ABERNETHY, Surgical Works. Vol. II. 231. 1. 
J. KIRBY , Observations on the treatement of ceriain severe forms 

of hemorrhoidal Excrescence. Dublin 1817- 8. 

- - — Additional observations on the treatement of certain se-
vere forms of hemorrhoidal Excrescence. Dublin 1825. 8. 

T . COOPELAND'S Bemerkungen über die vorzüglichsten Krankheiten 
des Mastdcrmes und des Afters , besonders über die Verenge-
rung des Mastdarmes , die Hemorrhoidalauswüchse und die Mast-
darmfistel. Aus d. Englischen übersetzt von FRIEDERICH. Halle 
1819. 8. 

W. WAYTE, Observations on Strictures of the Rectum and other 
affections etc. 3. Edit. Bath. 1820. 8. 

J . HOWSHIP , praktikaT Observations an the symptoms] discrimi-
nation and treatement of the most common diseases of the lower 
intestines and anus etc. London 1820. 

DUPUYTREN , d e 1' Excision des h o u r e l e t s h e m o r r h o i d a u x ; in Le-
c o n s o r a l e s d e Chirurgie c l i n i q u e . V o l . I . 3 3 9 . 1. 

1384. 
Az aranyérén daganatok a' végbél alsó része vére-

rei viszdagos kitágulásaiban állónak, a' mennyiben , 
a' vérnek ezen erekben történő öszvegyülekezete által 
természet ellen különböző idomú erszények és töm-
lők szármoznak, mellyek borsó - nagyságtul egész dió-
nagy ságig különböző nagyságúak. — Ezen daganatok rend-
szerint vak aranyereknek (haemerrhoides cöecae) mon-



4 1 2 ARANYÉR. 

datnak, a' folyó aranyerek ellenében (haemorrhoides 
fluentes apertae). Ezen daganatok körszakilag dagadoz-
nak föl , és ismét leapadnak, elpetyhüdnek, úgy hogy 
csak az üres erszények maradnak; ha nevezetes nagyság-
ra jutnak (tömlős aranyereknek, (haemorrhoides saccatae), 
ha pedig csak kicsinj^ek ctranyeres csomóknál (tubercu-
la haemorhoidaria) mondatnak. A' vér ezen tömlőkben 
gyakorta merő gyurmává heged, úgy hogy ekkor a' da-
ganat keménnyé leszen. 

Csak midőn ezen daganatok nem igen nagyok, képülhetnek 
a' vérerek' falainak kiterjedéséhül ; de midőn nagyra nőnek , ak-
kor a' vér a' végbél belső hártyája alá ürül, 's ezt efféle töm-
lővé nyújtotta ki. Ezt bizonyítja azon nevezetes nagyság, mel-
lyet ezen daganatok ollykor érnek; mellyek átmetszetvén nem rit-
_kán keveset vagy épen semmit sem vérzenek, 's nem ritkán vi-
lágosan láthatni, hogy egyetlen egy hártyábul állónak , és ollykor 
olly különös idommal bírnak , a' mi Ilyent a' vérércsomó nem kön-
nyen vehet magára. Ezt bizonyítják különösen Kibby-nek. szo-
ros vizsgálatai, mellyek szerint ezen kinövések nem kitágult vér-
erekből , hanem a' megvastagodott sejtszövetnek tömlőkepű meg-
hosszabbulásábul állónak, egynehány vérerek által lévén környelve, 
a' redőbe szedett seggnyilás széleinek köztakaróival fedve. A' vér-
erek a' belső csípvérérnek ágai. A' belső aranyereknek mindenik 
esetében a' csomók alkotása ugyanannak találtatott; hanem a' vér-
erek kitágulva látszának, és az aranyvérérnek (vena haemorrhoi-
dalis) ágai voltak. B r o d i e ( F r o r i e p ' s Notizen. Jan. 1833. 
Nro 18.) ellenben azt állítja, hogy ő az aranyeres csomókat min-
den esetben csak a' vérerek kitágulásainak találta; azok nagyobb 
kifejlődésénél, úgymond ő , a' vérerek kitágulásánál többet 
lehet találni, mivel a' kitágult vérerek terjedetén nyirkkiöntődést, 
és megvastagodást lehet észrevenni. 

4385. S. 
Ezen daganatok vagy a' seggnek külső szélén ül -

nek, avagy a' végbél belső oldalán a' zárizom táján ta-
láltatnak , vagy pedig ezen fölül vannak. 

1386. g. 
Azon történetek, mellyek létének a' vak aranyerek 

alkalmat nyújthatnak ezek: a' csomók gyuladdsa, ge-
nyedése, a' végbélbül szivárgó takony ár, és nevezetes 
vérzés. — Ha ezen daganatok szembetűnő nagyságot ér-
nek , ha székletétel közben a' végbélben bent lévő cso-
mók kitolatnak, úgy azok gyakorta a' végbélnek nyilá-
sán kiszorúlnak , 's ekkor nevezetesen megdagadnak, 
duzzadoznak,'sigen fájdalmasok; a fájdalom gyakorta az 
egész altestre elterjed, 's a' beteg szörnyű fájdalmak-
kal erőlködik, söt a' csomók meg is fenésedhetnek. — 
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Ha a' csomók genyedésbe mennek át, melly esetben több-
nyire bujasenyves anyag lappong a' testben, úgy a' geny 
a' végbélnek laz sejtszóvetében könnyen elterjedhet, ne-
vezetes pusztúlásokat és sipolyokat okozhat. Gyakor-
ta ezen csomók kemény, húsos gyurmává, söt rákká 
fajúinak. 

1387. S. 

Az aranyerek okai az előkészületen k ívü l , melly 
az ember egyenes állásán; a' vérnek a' billentyütlen ve-
rőczeres rendszeren által menendő haladékos visszafoly-
t á n ; öröklött haj lamon; és élemedett idővel a' vérnek 
az altestbe való bővebb tódulásán alapúi ; lehetnek az 
altestbeli zsigerek dugulásai és keményedései, huzamos 
ülés , a' terhes méhnek nyomása, a' végbélnek helybeli 
izgatásai kemény szék á l ta l , tartós lovaglás, a' szom-
széd részeknek izgatása, p. o. a' vizellőhólyagbeli kő 
által. 

1388. S. 

Az aranyeres daganatoknak orvoslása azon állapot-
hoz képest , mellyben vannak különbözik. Ha meg van-
nak gyuladva, úgy hüvösítő hashajtók adatnak, borkő 
kénnel , a' gátra pedig nadályok rakatnak hideg boro-
gatásokkal, mellyek ha el nem türetnének, lígy eny-
he bedörgölések, és fájdalom csillapító borogatások ren-
deltetnek. A' gyuladás a' csomó-kiszorulásnak lévén kö-
vetkezelme, úgy azon vagyunk , hogy azt olajjal kent 
ujainkkal visszategyúk, mel ly alatt a' beteg farával m a -
gasan feküdjék , és minden erőlködéstül őrizkedjék; a' 
mi ha könnyen meg-4iem_történhetik, egyszerű gerely-
szúrással^ üritessék ki. A' Csomók genyedésbe menvén 
á l t a l , a' képült tályog minél előbb nyittassék fö l , hogy 
a' genysülyedéstül megmenekedjék a' beteg , és ha a' 
fekélyedés bujasenyves okon épül , ez ellen közönséges és 
helybeli szerek alkalmoztassonak. Ha az aranyeres edények-
ből történő vérzés igen nagy , el annyira, hogy a' be -
teget igen gyöngíti , vagy épen életveszedelembe ejti , 
úgy nekie nyugalmat , vizirányos fekvést ajánlunk fő-
kép keményes szőrallyon; belsőleg cziczkóró-fü vagy 
más öszvehúzó szerek, kívülről pedig hideg ü l fö rdők , 
hideg víz eczettel, borléllel , öszvehúzó füvekből készi-
tet t hideg főzetek, avagy timsó-olvadék 'stb. rendeltet-
n e k , melly utolsók mint befecskendések, a' végbélbe, 
vagy mint szivaccsal fölfogott borogatások alkalmoztal-
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nak. — Melly szerek >ha talán nem segítenének, és ha a' 
veszedelem nettón nőne , úgy a' vérzést a' 880-dik S-ban 
megemlített módon tépdugasz segedelmével eszközlött 
nyomás által állítjuk meg. 

1389. g. 
Ha az aranyeres csomók nagyságuk vagy kemény-

ségük miatt állandólag 'kínt 's bajt, véres, taknyos, vagy 
genyes, erőtékozló folyamokot, állandó fájdalmat okoz-
nak , a' végbélen kivül léteznek, vagy minden székle-
tétel alkalmával kiiszamodnak, és a' bélsár kiürítését gá-
tolják, úgy azoknak levétele javalltatik. E ' mellett azon-
ban felednünk nem kel l , hogy ezen csomóknak kiirtása 
után a' gyuladásnak a' végbél többi vérereire történő 
elterjedése által ezeknek zsonga öregbítelhetik, és az 
aranyerek oka részint elvétethetik. Hol tehát ezeknek 
folyása íidvös és megszokott avagy gyógyíthatatlan kór-
állapotokkal p. o. tüdősorvval, 's effélékkel áll az ok 
viszonyban , ott a' kiirtással vigyázva bánjunk, vagy leg-
alább ne vegyünk le mitiden csomót egyszerre. 

1390. S. 
Az aranyeres csomók kiirtása háromfélekép tanácsol-

ta ték: 1.) az egész daganatnak alapja körül lekötés hú -
zassék, 's csak lassanként, nem pedig egyszerre jó erő-
sen szoritassék rá mind addig, míg a' csomó le nem 
esik 2.) a' csomónak külső bőre metszés által egész 
alapjáig hasitassék b e , melly is aztán két oldalrul az 
alsó bőrtűl elválasztatván, ez ollóval metszessék le. Ezen 
műbánás jóvoltának tartatik az , hogy a visszamaradó 
külbőr a' vérérnek helyét befedi, és a' véi'zést meggá-
tolja. 3.) A'csomó csipesszel fogatván meg, húzassék meg, 
's ekkor ollóval akként vágassék le , hogy alapjábul va-
lami keves még visszamaradjon, mi által a' seb részint 
befedeztethessék. A' külső aranyeres csomóknál megkí-
vántatik, hogy a' metszés csak olly részeken tétessék, 
mellyek a' zárizmon alól vannak. Az egész seb-föliilet 
ennek utána a' seggbe húzódik be , és a' zárizomnak ha-
tása által öszvenyomatván, a' vérzés veszedelme igen 
csökken. Ha a' seb a' zárizmon fölül húzódik b e , úgy 
belső vérzés keletkezhetik. — Ezen mübánás könnyű, és 
a' többinek méltán elejbe tétetik, mert a' lekötés után 
ollykor heves fá jdalmak, gyuladás, okádozás, vizellet-
rekedés 'stb. szármozhatnak, mivel a' külbőrnek beha-
sítása , és a' belsőnek lemetszésc mindenkor terhes, sőt 
öszvehegedébe miatt sok esetben lehetetlen is, és többnyire. 
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a' vérnek a' végbél belső hártyája alá történő kiöntődé-
se miatt nagy aranyeres csomók szármozhatnak. 

J. C. R o u s e a u (Annál medical Recorder. Vol. IX. 
282. 1.) a' daganaton a' seggtől kifelé olly tűt húz keresztül, 
mcllybe két különböző színű fonal vagyon húzva,''s aztán ismét 
^ hüvelyknyire távol kívülről a' segg felé ölti he akként, hogy 
az öltések közt 3. 4. hüvelyknyi hosszaságú bokor (Schleife) ma-
radjon , 's ekként folytatja munkáját, még csak az egész csomó 
körül nincsen férczelve; mire ő az egyik színű bokrokat a' segg 
külső, a' másik színűeket pedig annak belső oldalán vagdalja e l , 
's ekként a' daganatnak minden része lekötésekkel körül vagyon 
véve, mellyek jó erősen rászorítatnak , és rövidre metszetnek. Ha 
a' daganat nagy, úgy az, ha érzékenytelen, a' holt rész, de ne 
közel a' lekötésekhez, metszessék le. 7—8. nap közt rendszerint 
lehullonak aJ lekötések. 

D e l p e c h )McmoriaI de la Clinique de Montpellier Septbr. 
1830. 545. I.) a' zárizom rostjait ü' farcsík felé metszés által ha-
sította be, seggkoszorút (pessraiuin ani) dugott be, és ezt egy 
erre kötött zsinór segedelmével segéd által húzatván meg , a' da-
ganat ez által kifordult , midőn aztán szikével metszette le. Erre 
tépet dugdostatott be , a' zsinór egy más seggkoszorú nyitásába hú-
zatván, egy darab fa fölött öszveköttetett, a' segg c' szerint a' 
két koszorú közé szoritatott. 

1391. S. 
Az aranyeres daganatok kiirtása következőleg vitetik 

véghöz: miután az előre bocsátott hashajtó, és a' műté-
tei előtt néhány pillanattal adott csőre által a' bélhuzam 
kiürítetett, a' beteg emelt farral hasra fektetik, vagy 
négy kézláb, vagy végre oldalvást helyeztetik, úgy hogy 
a' rrásik oldali czomb az altesthöz legyen fölhúzva; a' 
segéd e' mellet a' farpofákat húzván kétfelé. — A' belső 
aranyeres csomóknál, miután langyos ü l - vagy gőzfor-
dő alkalmoztatott volna J La' beteg székre-erőlködőleg a' 
daganatot belébül világnTTtényteti, a' műtevő ekkor la-
pos szárú fogóval csípvén azt meg, meghúzza, és egy 
oldalmánt görbített ollóval annak kidudorodó részét egy 
vagy több vágással leveszi. A' daganatnak alapjánál fog-
va tett egész kiirtása nagy vérzést, és a' végbélnek szű-
külését fogná okozni. — Épen emígy bánunk a' külső 
aranyeres daganatokkal is. — A' műtétei után bekövetke-
ző legnevezetesebb félelmet okozó történet a'vérzés ; melly 
gyakorta nem veszedelmes, magátu.1 megáll, avagy hideg 
vizet fecskendvén b e , könnyen megállítatik; minden más 
esetben, hol a' vérzés föltünőbb, a' vérző résznek bab-
képü vassal tett sütögetése a' legczélirányosabb. A' be-
tegre műtétei után mindenkor értelmes segéd vigyázzon, 
mivel az utóvérzéstűl, főkép, ha sütögetés nem történt, 
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minden esetre lehet tartani; melly a' belső csomók le-
szedése után is nem ritkán észrevétlenül veszedelmessé 
válhatik , a' beteg végbelében mind inkább magosabbra 
terjedő melegséget érez ezen esetben, mihöz még az el-
rejtődzött vérzésnek tüneményei társulnak; illyenkor azon-
nal hideg csőre adassék a' betegnek, kinek erre iparkod-
nia kel l , hogy erőlkodőleg a' vért kiüritse, és a' vérző 
helyet kinyomja, midőn aztán ez izzó vassal perkeltetik 
meg. A' lob — és görcsszülte tüneménj^ek, mellyek mű-
tétei után, főkép ha sütögetés történt , olly könnyen be-
köszontenek , a' millyek a' láz, a' kódcsömör, a' vizel-
let fölakadása, 'stb. a'körülményekhöz képest-vérbocsátá-
sok, az altestre rakott borogatmányok, hudcsap-alkalmo-
zás, és görcsszéllesztő szerek által hántatnak el. — A' 
nagy arany eres csomók után könnyen hátra maradható 
végbél-szükülésnek meggátlására időrul időre viasztapas-
szal kent elegendő vastagságú kérő dugdostassék a' bélbe. 

A' végbélnek kidugaszolása (Tamponade) a' vérzés ellen is 
alkalmoztathatik ugyan, de az azzal járó bajok, főkép a' székre vá-
ló szüntelen sürgetés a' betegre nézve igen kellemetlen, a' tépdu-
gasz könnyen elcsusszanik, és a' foganat koránt sem olly jeles mint 
az izzó vasé. 

D u p u i t r e n , id. ra. 

Vége cC második kötetnek. 



A1 két első kötetheti előforduló ritkább e's 
a műszavak gyűjteménye. 

I . 

D e á k n é m e t — magyar . 

A. 

A.baptiston : mergátló , mert a1 

mélybe-merülest gátolja. 
Abblättern sich : fölcserepedni , 

fólretegzeni. 
Abgelegene Matratze : lecsomo-

szolt gerezna. 
Abgeschlagenheit: bágyadság, 

tetemsúly. 
Abgestossen : lemállott. 
Ableitung : elszolgáltatás. 
Abnorm : szabálytalan, szabdát-

lan. 
Abrasiren : lejiorozsválni, lebo-

rotválni, 
Absccss: tályog, kelevény, geny -

daganat. 
Abycessus lymphaticus: nyirk-

tályog , nyirkkelevény. 
Abschilferung der ^Oberhaut: 

fölbőrlehámlás, há/nkorpad-
zás. 

Abschuppung : bőrhámlás. 
Absetzung des Gliedes: taglevé-

tel. 
Absterben des Knochens: csont-

ellialás , csonthalál. 
Abtheilung: osztály. 
Achillessehne : testtartó in. 
Acidum Halleri: Haller savanya. 
Acroraion : vállcsúcs , valltető. 
Act: cselekvény. 
Active Congestion : tevőleges tor-

lódás. 
Aderlassschneppcr : érvagó v. 

csappantö. 
CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 

Adhaesion : Dszvehegedés. 
Adhaesive Entzündung : hegesz-

tő gyuladás. 
Aecht : valódi. 
Aetiologie: okfúrkészet. 
Aether (Naphtha) : égény. 
Aethiops AutimOnialis : dárda-

nyozott higany kénét , dar-
dany szerecsen. 

Aethiops mineralis: fekete hi-
gany kénét , érczszerecsen, 

Aelzendcs Ammonium : étető hu-
gyany. 

Aetzstein : életőkő. 
Affection : bántalom. 
Agraffe : fogasz , fogó eszköz. 
Alaun (alumen) : timsó. 
Albumina : fehérnye , petefe-

hér. 
^41buminös : fehérnyés. 

Alcali: lugany, égvény. 
Alcalische Auflösung: luganyos, 

v. égvényes olvadék. 
Alcohol : lang. 
Allgemeine Lustseuche : közön' 

séges bujasenyv. 
Allgemeinzielen: kbzszenv. 
Allgemeines Wohlbefinden : köz 

jólérzet, közjólét 
Altheeblätter : zilizlevelek. 
AI umen saccharatum : nadmézelt 

timsó. 
Alveolarfortsatz : medernyujt 

vány. 
Amaurosis : mor , láthiány. 

27 
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Ambe Hippocratis : Hippocratea 
karpolcza. 

Ameisenkriechen : hangyamá-
szás , bizsergés. 

Ammouiakpflaster : amónata-
pasz. 

Amputare : csonkítani. 
Am|jutatio : csonkítás. 
Aneurysma : ütdag. 
Aneurysmanadel : ütdagtü, vagy 

üttii. 
Aneurysma per anastomosim : ösz-

venyilo ütdag. 
Aneurysma spurium circumcsrip-

tum : v. consecutivum : korlá-
tolt , v. következetes álütdag. 

Aneurysma spongiosum : taplós 
ütdag. 

Aneurysma varicosum : visszda-
gos ütdag. 

Aneurysma spurium diffusum, v. 
primitivum : terjedett v. elsS-
sorú álütdag. 

Angebornes flinken : együtt szült 
biczegés. 

Angi : szoronkodni, szorongani. 
Angina tonsiHaris : mandolabeli 

torokgyik. 
Anomalus: rendhagyó. 
Angst: szorongás , szoronkodás. 
Angiektasische Complication: ér-

tágulási szövemény. 
Ankylosis: ízmeredés , tagme-

redes , tugmeredtség ( ha a' 
tag öszve van zsugorodva, 
tagzsugor). 

Anlage : hajlam. 
Anpassung: odaillés , odaillesz-

tés. 
Ansa : fogantyú. 
Ansteckung : fertezés , fertező-

dés. 
AnsteckungsstoíT: ragály. 
Anthrax : pokolvar. 
Antirnonium : dárdany. 
Antimonialia : dárdany félék. 
Antipblogistiscli : lobellenes, lob-

üzS. 
Antiplilogistische Heilmethode : 

lobellenes gyógymód. 
Antiplilogistiscbes Mittelsalz : 

lobüző középső. 
Antisyphilitisch : bujas enyv elle-

nes. 

Antroversio uteri : méhelőrehaj-
lás. 

Anus artificialis : mesterséges 
segg v. alfelnyilás, más egg. 

Aorta : függér. 
Aorta addominalis : hasüri füg-

gér. 
Aphorismus : velős tanúság. 
Aponeurosis : bónye. 
Appetit : vágy ; étvágy. 
Appetitlosigkeit: étvágytalanság, 

étvágyhiány. 
Aqua laurocerasi : borostyán-

meggyvíz. 
Armlade : kar szekrény, 
Armschlinge : karakasztó. 
Arnica : kappanőr. 
Aromatisch : fűszeres. 
Arsenicum : férjany, himany. 
Arteria : ütér. 
Art. abdominalis: hasbeli ütér. 
Art. brachialis : karütér. 
Art. epigastrica ; hasf ölötti ütér. 
Art. epiploica : cseplezütér. 
Art. frontalis : homlokütér. 
Art. iliaca communis : köz csíp-

ütér. 
Art. iliaca ext. : külső csípütér. 
Art, intercostalis: bordaközötti 

ütér. 
Art. lingvalis: nyelvütér. 
Art. maininaria interna: belső 

csecsütér. 
Art. meningea: agykérütér. 
Art. mesenterica: fodorütér. 
Art. occipitalis : nyakszirtütér. 
Art. subclavia : kulcsalatti ütér. 
Art. temporalis: halántékütér. 
Art. thyreoidea superior: f ölső 

paizsütér. 
Arterienzange : ütér fogó. 
Articulatio praeternaturalis: ter-

mészetellenes izülés. 
Articulatio toni ; hangizelés. 
Arthritis : köszvény. 
Arthritisch : köszvényes. 
Articulirt: ízeit. 
Arzt: orvos , gyógyász. 
Ascariden : orsónyák. 
Assimilation: öszvehasonlódás , 

hasonkodás. 
Asthenisch : erőcsüggedési. 
Asthma: keh. 
Astragalus: ugra , ugracsont, 

siókusont. 
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Atlas : f e j gyám. 
Atoniscli : zsongtalan , zsong-

hiänyos , petyhüdt , szítalan. 
Atrophie : aszály. 
Atrophisch: aszályos. 
Aufgeworfen : kicsucsorodott. 
Augcnpincette: szemcsipesz. 
A-genscheere : szemolló. 
Augenspritze : szemfecskendő. 
Aufguss: forrázat. 
Auflockern sich: fóllengül y fóler-

nyed ; tágul, enged. 
Auflockerung: fólernyedés. 
Auflösung: olvadék. 
Aufsatz: kupak. 
Auftreibung : megvetemedés,puf-

fadás. 
Augenspiegel: szemtükör. 
Augenkrücke : szemmankó. 
Augenscbnepper: szrmcsappantó. 
Aura electrica: berzes szellő. 
Ausdehnbarkeit: nyuj thatékcny-

ság , nyulékonyság. 
Ausdehnungsbctt : nyujtónyo-

szola. 
Ausern sich: nyilatkozik , nyi-

lakozik , külölközik. 
Ausflussz des chymus : emvfolyás. 
Ausgebreitet: talabor , terepély. 
Aushöhlung : kivájulás. 
Aussetzender Puls: kikimaradó 

ér'útés , kikihagyó érverés. 

B. 
Backenzahn : őrlőfog , zápfog. 
Bader: fórdész. 
Baderthum: fördészség.~~~ 
Balkenscheere : gamós olló. 
Balsamus copaivae : kopáj-bal-

zam. 
Band : szalag , galand, — 

szálag az emberi testben, li-
gamentum. 

Bändchen : szalagosa. 
Bandage : kötőlék , kötelék. 
Bandagenlehre : kötőléktanit-

mány. 
Bandstreife : kötőpólya , szalag. 
Bauchbruch : hassérv. 
Bauchuaht: hasvarrat , gastro-

raphia. 
Bauchring : hasgyürő. 

Bauchschnitt : Hasvágás , has-
metszés. 

Bauchwassersucht: hasvízkór. 
Beängstigung : szorongás. 
Begrenzen sich : korlátlódik. 
Begrenzungslinie: korlátvonal. 
Begriff: fogalom , fogat. 
Behälter : tartó. 
Behandeln : orvosolni, vigaszta-

ni. 
Beilförmiges Glüheisen : fejsze-

képü izzvas. 
Beinhautschaber : csonthártya-

vakaró. 
Beinbruchschwebe : törttaghinta. 
BeischlafF: közösülés , elhálás: 
Belebendes Mittel : élesztő szer. 
Belladouna : szepnőnye. 
Bernstein : borostyánkő. 
Berstcinessenz : borostyánkőiéi. 
Bersten das : pukkadás , faka-

dás. 
Beschreibende Anatomie : raj-

zoló boncztudomány. 
Betäubung: bódulás , kábulás. 
Betupfen : tapingatni (das . ta-

pingatás). 
Beule : szökés , kelevény ; dob. 
Bildung : képződés. 
Bildung der Grunulationen : hus-

szemölcsök sarj adása. 
Binde : pólya (némellykor szo-

rító). 
Bistouri : kusztora. 
Bistouri herniaire: sérü-kuszto-

ra. 
Bläschen : hólyagcsa. 
Blasenpflaster: hólyagtapasz. 
Blattern , himlő; csécs. 
Blattsäge: lemezfürész. 

^Blausäure : kéksav. 
Bleiwasser: ólomvíz. 
Bloslegen : letakarítani , lemez-

telenítni. 
Blutaderknoten : vérércsomó. 
Blutanhäufung : vértorlódás. 
Blutbrueh : vérsérv. 
Blutdurst: vérszomj. 
Blutige Operation : véres műtétei. 
Blutleitcr : véróból. 
Blutpfropf: vérvar , vérrög, vér-

hegedék. 
Blutsauger: vérszívó. 
Blutschwamm (fungUs haemato-

des); i'értapló. 
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Blutschwäre : kelis. 
Blutseuche : vérdög. 
Blutunterlaufuug: vérakadmány, 

kékfolt, bőraláömlet , v ér ön-
tő dmény. 

Bodensatz : ülepet. 
Bogentrepan : ivlékesz. 
Bogensäge : íifürész. 
Borax : póris. 
Borste : serte. 
Bösartig : gonoszféle , roszféle. 
Bösartige Pustel : gonoszféle ge-

nyedék. 
Bourdonet: téphenger. 
Bougie: szálacs (Kerze németül). 
Brand : fene (kalter : fene) heis-

ser : üszök. 
Braud durch Aufliegen : fekvé-

lyes fene. 
Brandjauche : fenés ev. 
Brandige ZeiStörung : fenés rom-

lás , pusztulás. 
Brandschorf: fene var; pörk . 

pörkvar , égetett pörkvar. 
Erennbüchsc : égető szelencze 
Brenncylinder : izzóhenger. 
Brett in der Presse : rendS. I. 

Sándor. 
Bronchiae : légcsővek. 
Bronchotomus : légcsőmetest. 
Bronchus. hörg. 
Bruch : sérv; csonttörés. 
Bruchende: törvég. 
Bruchfläche : törlap. 
Bruchring : sérvgyürő. 
Bruchsack : sérvtömlő. 
Bruchstelle: tárhely. 
Bruchskalpell: sérüszike< 
Brücke : bür'd, kishíd. 
Brustbein : mellcsont, szegy-

csont. 
Brustbinde : mellpólya , mell-

szoritó. 
Brustgürtel : mellöv. 
Brustwassersucht: mellvízkór. 
Bügel: kengyelvas , kanyarvas. 
Bügelartig : kengyelféle. 
Bubo : dob ; kelevény. 
Bubonocele : dobsérv. 
Butyrum antimonii: dárdanyvaj, 

sósavas dárdacs. 

c. 
Cachexia : senyv. 
Cachcticsch : senyves. 
Gallus : kéreg. 
Camphora : káfor. 
Ca nthaiiden : kőrösbogaruk. 
CanUfaridentinctur : kőrösbogür-

festvény, kőrös/estvény. 
Canula : csív (nem cső). 
Caput obstipum: konokfej. 
Capillargefäsz: haj ér. 
Carbonas ínagnesiae: szénsavas 

keserag. 
Caries : csontszu , szu. 
Caries centrális: központi csont-

szu. 
Caro luxurians : bujálkodó hús, 

vadhús. 
Carotis : fejér. 
Cataplasma : pépegyveleg. 
Catarrhalisches Fieber: hurutot 

laz. 
Catechutinctur : kátéfestvény. 
Causalmoraent : okmozzanat. 
Cauterium : égető szer. 
Cavitas sigmoidea : S-képá gö-

dör. 
Ceratum saturni : ólomviaszta-

pasz. 
Chamillen: szikffi, pipitér. 
Charnier: csuklós kapcsolat. 
Charpie: tépet. 
Charpiebäuschen : téppoh. 
Charpiepfropf: tépdugasz. 
Charpiepinsel : tépecset. 
Charpierolle : téphenger. 
Charpiewieken : kérő. 
Chelidonium : gódricz. 
Chirurgie : sebészszég , sebtu-

domány. 
Chirurgisch : sebészi. 
Chirurgische Behandlungsart : se-

bészi múmód. 
Chirurgische Operation : sebészi 

műtétei. 
Chirurgischer Knoten: sebészi 

csomo. 
Chirurgisches Handeln : sebészi 

mübánás. 
Chirurgisches Mittel : sebészi 

szer , eszköz. 
Chlor: zoldló,, Chlorkalk: zöld-

lőmisz. 
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Chymus: emv. 
Cliylus : táp. 
Cinnabaris antiinonialis: dárda-

nyos higany kenet. 
Circulaihel'tplaster: körös rag-

tapasz. 
Circularunterbindung : körlekö 

tés. 
Civil - praxis : polgári üzöncz-

ség , v. gyógygyakorkodas. 
Coaptatio : öszveillesztes. 
Col lateral - kreislauf: mellék vér-

keringés. 
Colliquativer Schweiss : oldódz-

kodásbeli izzadság (oldozo). 
Colon : remese , hurkebél. 
Colophoniura : vonógyanta. 
Commotio cerebri: agymozzanás, 

agyrázodás. 
Commotions zufalf: mozzanásbeli 

tünemény. 
Comparative Anatomie: öszveha-

sonlitó boncztudomány. 
Complication : szövemény , szö-

vekedés. 
Complicirt: szövemény es , szöve-

kedett. 
Complicirte Wunde : szövemé-

ny es seb. 
Compresse : nyomadék. 
Compressiv-Verband: nyomó k'5^ 

tözés , kötés , bekötés. 
Compressorium: nyomó eszköz. 
Compressorium v. Ehrlich : Ehr-

lich nyomó eszköze. 
Concentrirte Säure : töménysav. 
Conerementum : hegedék , heged-

mény. 
Conductor: kalauz , korcsolya, 

träger. 
Condylus: bütyök. 
Condyloma : fügöly , torongy. 
Congestions-abscess : torlódásbe-

li kelevény , v. tályog. 
Consecutiv : később következő, 

aztán köi>etkező. 
Consensus : egyeterzés. 
Consensuell: egyetérzésbeli. 
Constitution: alkotmány. 
Contontivverband: helybentartó 

kötözés , kötés, bekötés. 
Contraextensio: ellennyujtás. 
Contractilitaet: zsong, szívósság. 
Conus: kúp. konisch: küpidomu. 

Convulsionen : rárrgdsok. 
Copaivbalsam : kopájbalzam. 
Corlex mezerei : bnroszlányhéj. 
Coxalgia : csipfájdalom , csíp-

zsába. 
Coxarthrocace ^ csípizkór. 
Cranium : csontfej. 
Cremor tartari depuratus: tisz-

tított borkő. 
Crepitatio : ropogás , recsegés. 
Cruralvene : szárvérér. 
Crust.aceus: varas. 
Crusta serpiginosa : harapódzó 

ótvar. 
Currtte oesophagieune : bárszing-

takarító. 
Cyphosis (gibbus) hátgörbedés, 

hátpúp, hátpúpos súg , hátho-
porí' , ' L ' r 

Cystitomus: holyagnyito, holyag-
metesz, 

D. 
Damm: gát, közephus. 
Damnum permanens: maradan-

dó baj. 
Darmbein : csipcsont. 
Darmkanal : bélhuzam , bélcső. 
Darmnath : bélvarrat. 
Darmscheere: bélolló. 
Darmschlinge : bélbokort 
Darmseite : bélhur. 
Darmvorfall : béliszam. 
Decoctum spec. iignor : faszerfő-

zet , faszerital. 
Decubitus : fekvély. 
Dedolatio artuutn : tetemsuly , 

\tagleverettség. 
Deformitaet: idomfajulás , idom-

talanság , éktelenség. 
Deleterius: vészhozó , életrontó. 
Deltamuskel: kótalancsás izom. 
Dentista : fogász , fogorvos. 
Desquammatio : lehámlás. 
Destillirtes Wasser: lepárolt v. 

átpárolt víz, páravíz. 
Diaetetisch: közéletbeli, életrend-

irány os. 
Diaetetisches régimén : életrend-

irányos kormányzat. 
Diaeta : közélet, életnem. 
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Diagnose: kórhatárzat , kórös-
meret. 

Diaphragma : rekesz, rekeszizom. 
DiathesÍ8 : kórszúny. 
Diathesis purulenta : geny es kör-

szúny. 
Digestiv-mittel: érlelőszer. 
Digitalis : gyüszőfú. 
Dilatatorium : tágitó. 
Diluirt: fóleresztett. 
Diploetische Substanz: csontbe-

les állomány. 
Dislocatio: hely tévedés. 
Distorsio (Verstauchung , Ver-

drehung): rándulás, megrán-
dulás. 

Doppelte T-binde: kettős T-pó-
lya. 

Doppelhaken : kettős horog. 
Doppelter Wolfsrachen: kettős 

farkastorok. 
Doppelt inclinirtes Brett: kettős 

lej tődeszka. 
Douch : árözön. 
Douchbad : özönfórdő. 
Dornfortsatz des Wirbelbeins : 

orj, orjnyujtvány, tövisnyujt-
vány. 

Drachenschuss : sárkánylövellés. 
Draht: sodrony. 
Drängen (das) : erőlködés. 
Dreieckiges Kopftuch: háromszeg-

let'ú fejkendő. 
Drehstock : szoritófa. 
Drehung der Arterie: ütérsod-

rás. 
Dreiköpfiger Armmuskel: "b-fej'ú 

karizom. 
Drosselader : torkolatér. 
Druck des Gehirnes: agynyo-

más. 
Druckverband : nyomókötözés , 

bekötés , kötés , nyomkőtözés. 
Ductor : vezető. 
Ductus thoracicus : tápcső, mell-

csatorna. 
Dunkelroth : komorvörös. 
Duplicatum : kettőzmény. 
Dynamisch : erőbeli. 

E. 
Fcchymosis : kékdaganat, sér-

szederjesség. 

EichelkafTe : makk-kávé. 
Eicheltripper: makktakár, makk-

kan kó. 
Eichenrinde : tölgyhéj. 
Eichenschwamm : csertapló. 
Einfach : egyszerű. 
Einfacher Knoten : egyszerű (e-

gyes) csomó. 
Einfache Wunde: egyszerű seb. 
Eingekeilt: ikelődött. 
Eingeweide : belrész , zsiger. 
Eingreifen (das) : beavatkozás, 

avatkozás. 
Eingreifend : meresz . beavatko-

zó. 
Einklemmung: beszorulás, ki-

szorulás, bórtönzés. 
Einschnürung: ráhurkolódás, be-

hurkolás , beszorulás , kiszo-
rulás. 

Einschrumpfen: öszvezsugorodás. 
Einwiekelung : beburkolás , be-

bonyolás, betakargatás. 
Eiter : geny. Eitern , genyedni. 
Eiteransammlung: genygyülem. 
Eiterbildung: genyképződés. 
Eiterbrust: genymell. 
Etterprobe : genyfürkészet. 
Eiterpfropf: geny bél. 
Eiteransammlung : genygyülem. 
Eiterschnur : geny zsinór. 
Eiterung : genyedés. 
Eiterungsentzündung : genyedő 

gyuladás. 
Elastisch : érméczes, rugalmas. 
Elastisches Harz: rugalmas gyan-

ta. 
Electricitaet: berz, berzerő, ber-

zécz. 
Electrische Explosion : berzes 

elpattanni , berzes durra-
nás. 

Electrisiren (das) berzelés.' 
Elevatorium : emlesz , emelintő. 
Elixirium: zákány. 
Elixirium vitrioli: gáliczzákány. 
Emimentia ileopectinaea : csíp-

fésükitünöttség. 
Emphysema: pójfedék , légdaga-

nat , légkór. 
Emphysematös : pöffedékes , lég-

kóros. 
Emplastrum adhaesivum : raga-

sza s tapasz , ragtapasz. 

% 
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Emplastrum anglicanum : angol-
tapasz , enyves tapasz. 

Empl. de cicuta cuin ammonia-
co : amónás b'áröktapasz. 

Emplastrum de galbano : gal-
bántapasz. 

Empl. de minio : ölompirtapasz. 
Emplastrum dyachili: ölompirta-

pasz. 
Emprosthotonus : melldermenet. 
Empyema : mellgenygyülem. 
Englisches Heftplaster : angol 

ragtapasz , v. enyves tapasz. 
Entartung : elfajulás , elfajzás, 

elvetemedés. 
Entblöst : lemeztelenített , le-

meztelenülve. 
Entei otomus : bélmetesz, bélkés. 
Entrcpium-zange : beforfogö. 
Entropiumpincette: beforcsipesz. 
Entropiura : befor. 
Entzündliche Reizung: lobizgás. 
Entzündung : gyuladás , lob. 
Entzündung der Brüste : csecslob, 

emlőlob. 
Entzündung der Gelenke: fog-

lalványlob , ízületlob , ízlob. 
Entz. d. Gelenkenden d. Knochen: 

csontízvéglob. 
Entz. d. Harnröhre: hudcsőlob. 
Entz. d. Hoden: herelob, tök-

lob. 
Entz. d. Knorpel : porczlob. 
Entz. d. Lendenmuskeln : ágyék-

izmok gyuladása. 
Entz. d. Mandeln : mondolalob. 
Entz. d. Nagelgliedes: köröm-

per czlob. 
Entz. d. Ohrspeicheldrüse: fül-

tőmirígy lob. 
Entz. d. Synovialhaut: iznedv-

hártyalob. 
Entzündungsanfall : lobroham. 
Entzündungsgrad: lobfok. 
Entszündnngshaut: lobpille : 
Entzündungsröthe : lobvörösség. 
Epicystotomia: hólyag fölötti met-

szés. 
Epidemie: járvány. 
Epididymitis : mellékherelob. 
Epiglottis : gőgfedű. 
Epiphysis : forromány. 
Episl ropheus : tengely, nyakten-

gely. 

Erection des Gliedes : monymer-
védés, mony begy er edés. 

Erethismus : kór izgékony ság. 
Eretisch: izgó , izgékony. 
Erfrierung : fagy ás , megfagyás. 
Ergänzungsriemen : pótszíj. 
Erregung: ingás. 
Erschlaffende Eigenschaft : gin-

dárító v. petyhesztő tulajdon-
ság. 

Erschütterung: rázódás, megrá-
zó dús. 

Erste Schwangenschaft: elsőter-
hesség V, 7'isel ősség , előhas. 

Erysipelas: orbáncz. St. Antal 
tüze. 

Erysipelas exanthematicus: küte-
ges orbáncz. 

Erysip. spurium : álorbáncz , 
fattyú orbáncz. 

Erysipelas traumaticum: sebzési 
orbáncz. 

Erysip. verum : valódi orbáncz. 
Erysipelas vesiculare v. bullo-

sum: hólyagos v. buborékos 
orbáncz. 

Erythema : bőrvöreg. 
Erythema idiópathicum : helyben-

támadt bőrvöreg. 
Erythema mercuriale : higanyoa 

bőrvöreg. 
Erythema sympathicum: rokon-

szenves bőrvöreg. 
Erythema symptomaticum : kór je-

les bőrvöreg. 
Erythemoides : bőrvöreges. 
Essigsaures Bley : eczetsavas 

ólom. 
Exanthema: küteg. 
Exanthema mercuriale : higanyos 

\ küteg. 
Excoiiari: fölturlik , fölpállik. 
Excoriatio : fólpállás , fölturlás 

kikérgesedés , kipállás. 
Exfoliatio : kirétegzés , fóler-

nyedés. 
Exfoliativtrepan : kirétegző lé-

ke sz. 
Exostosis: csonttoboly (holttetem). 
Expulsivbinde : kifacsaró pólya. 
Exsudatum : izzadmány. 
Extensio : nyújtás, feszítés, ki-

nyujtás. 
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Exter.sionsmaschine": kinyújtó gé-
pely. 

ExtractivstofT: vonatanyag, vo-
nattárgy. 

Extractum chelidonii majoris : 
fecskegódriczvonat. 

Extractum hyoscyami: beléndvo-
nat. 

Extravasat: érömleny. 

F. 
Fadenbändchen : fonalszalagcsa. 
Faeces : bélsár. 
Fascia transversalis : haránt pó-

lya. 
Febris : láz. 
Febris intermittens : váltóláz, hi-

deglelés. 
Febris traumatica sccundaria: 

másodrendbeli (sorbeli) seb-
láz. 

Fein : saja , finom. 
Feldtourniquet : tábori émyo-

masz , érsajto, 
Fettwachs : zsirviasz. 
Feuchter Brand : nedves fene. 
Fibula : szárkapocs. 
Fibröse Zwischensubstanz : ros-

tos v. kanafos közállomány. 
Fichtenknospen : fenyütoboz. 
Fieberbewegung: lázmozgalom. 
Fieberfrost: lázborzalom. 
Fieberhitze : lázhév , lázmeleg-

ség. 
Figur: idom. 
Firniss: fénymáz. 
Fistel: sipoly. 
Fistelbistouri: sipolykusztora. 
Fistelmesser: sipoly kés. 
Fixus : helytálló , helybenmara-

dó , ülénk , helytüló (volatili 
contrarium). 

Flasche: légely. 
Flaschenzug : csigacsin -polys-

paston. 
Flechse (Sehne , tendo). 
Fleischgier: husvágy. 
Flocken : pelyhek. 
Flíichtíge Salbe : szálló (szállé-

kony) ír , röpír. 
Flüchtiges alkali : szállékony lu-

gany v. lugsó. 

Flüchtiges Hirschhorngeist: szál-
lékony szarvasszarul él. 

Flüchtiges Hirschhornsalz : szál-
lékony szarvasszarusó. 

Flüchtiges Laugensalz : alszén-
savas hugyag. 

Flügelscheere: szárnyas olló. 
Fluctuatio: hullámzás. 
Flügelsonde: szárnyas kutast. 
Fluctuirender Abscess : hullámzó 

tályog V. kelevény. 
Flügelmuskel: röpizom. 
Fólia plantaginis: útifálevél. 
Fomentatio: borogatás,boronga-

tas , borongatmány. 
Fontaneila : genykutacs. 
Foramen occipitale magnum: öreg-

lik. 
Foramen ovale: petelik, monyo-

rülik. 
Form : alak , kép, 
Fortsatz : nyujtvány (processus). 
Fortschreiten (das): harapódzás. 
Fossa epicondyloidea: bütyök-

fölötti árok. 
Fossa infraspinata : tövisalatti 

árok. 
Fossa subscapularis: lapcsonta-

latti árok. 
Freiwilliges Hinken: Snkénytes 

sántítás , biczegés. 
Fressende Flechte (herpes exe-

dens , rodens , phag:idaenicus) 
rágósömör. 

Frisch (recens) : heveny (in ré-
cén ti : hevenyében. 

Froschgeschwuslt : békadaganat. 
Frostbeule: fagy daganat, vak-

tetü. 
Frösteln : borzadozni, borzon-

gani. (das) borzadás , borzon-
gás , borzalom. 

Funclion: működés. 
Fungus articulorum : izszivacs , 

íztaplo. 
Furche: horny, borozda. 
Furchen-bistouri : hornyos kusz-

tora. 
Furfuraceus : korpás , korpaféle. 
Fuszbett : lábágy. 
Fuszbrett: lábdeszka, talpdeszka. 
Futteral v. Pappe f. die Nase : ne-

mezpapirbul készített orrhaz, 
orrtok. 
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G. 
Gährende Feuchtigkeit: buzgódó 

nedv. 
Galea aponeurotica: bőnyefej-

tyű , bőnyesisak. 
Gallenfistel: epesipoly. 
Gallenreiz : epeinger. 
Galvanismus : galvánosság. 
Ganglion cervicale: tarkóducz. 
Ganglion lymphaticnm: nyirk-

ducz. 
Gangliöses Nervensystem: duczos 

idegrendszer. 
Gangraena : üszök , meleg fene. 
Gangraena ex decubitu : fekvé-

lyes fene (üszök inkább). 
Gangraena nosocomialis: kórhá-

zi üszök , kórházi fene. 
Gangraena senilis : öregek fené-

je , öregek üszke. 
Gastrisch : csorvás. 
Gastrisch-biliöse Affection : epe-

csorvás bántalom. 
Gastrische Unreinigkeiten: csor-

vás tisztátalanságok. 
Gastroraphe: hasvarrat \ Bauch-

nath. 
Gaumen : íny. 
Gaumenlancette : ínygerely. 
Gaummennaht: ínyvarrat. 
Gebilde : képelet. 
Geschlechtstheil : nemi rész, té-

ny észrész. 
Gefásznetz: edényrecze. 
Gefaszreich : érdus. 
Gefenstertes Leinwandläppchen : 

ablakos vászondarab^\ 
Gegenbruch (contrafractuía) el-

lentörés. \ 
Gegenöffnung: ellennyitás, el-

lcnnyilás. 
Gegenspalte (contrafissura) : el-

lenhasadék. 
Gehirnmasse: agy gyurma. 
Geissfuss : kecskeláb. 
Geklöckelte seidene Schnur : se-

lyem sujtás. 
Geknöpfte Bistouri: gombos kusz-

tora. 
Gekrösschlinge : fodorhurok. 
Gelbsucht: sárgaság. 
Gelähmt werden : megszélhüdni, 

bénulni. 
CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K. 

Gelegenheilsursache: gerjesztő, 
vagy alkalmi ok. 

Gelenkband: ízszálag. 
Gelenkende : ízvég. 
Gelenkhöhle : ízüreg. 
Gelenkknorpel: ízporcz. 
Gelenkkrankheit: ízbetegség,fog-

lalványnyavalya. 
Gelenkwassersucht: ízbeli vízkor 

ízvizkór. -
Gelingen: diszlcni. 
Gemüse: vastag étel, főzelék. 
Gemüthsbewegung: kedvélymoz-

gás , kedvélymozgalom. 
Gemiithserschüttei ung: kedvély-

rázadalom. 
Genista tinctoria : nyulrekettye. 
Genuss: éldelem. 
Gekwetschte Wunde : zúzott v. 

roncsolt seb. 
Gerber: tabak. 
Gerinnt: vájús. 
Gerissene Wunde : szaggatott, 

szakadozott v. tépett seb. 
Gerstenkornförmige Lancette: <ír-

paszemképü gerely. 
Gerollte Binde: tekercses pólya. 
Geschlectstheile: nemi részek, 

teny észrészek. 
Geschwür: fekély. 
Geschwürfläche : fekélylap t fe-

kély fölület. 
Gesellen sich : szegődni. 
Gesichtsschwäcke : látgyöngeség. 
Gespaltener Riickgrath : hasadt 

hátgerincz. 
Gestalt : idom. 
Gestelle: állvány. 
Gewindartig." csuklónemű (ging-

lymus). 
Gezähnt: fogzatos , fogas. 
Gezackt: csipkés. 
Gibbus (cyphosis) hátgörbedés, 

hátpup , háthoporj , hátpú-
posság. 

Glatter Scharlach: sima vör~ 
heny. 

Gleichgewicht: súlyegyen. 
Gleichgültigkeit : egykedvüseg, 

kedvímám. 
Glüheiseu : izzvas. 
Glühendes Eisen : izzó vas. 
Glutinöse masse: enyves gyur-

ma , tömeg. 

28 
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Goltlschwefel, Sulf. aur. ant. 
arany ken. 

Gonorrhaea virulenta : mérges 
takar. 

Gorgeret: vezércsív. 
Gorgeret dilatatoire: tágító ve-

zércsív. 
Grad : fok , hágcsó. 
Gorgeret - cystitome : vezércsív-

hölyagmetesz. 
Graduirte Compresse : hágcsós 

nymadék. 
Graethe des Darmbeines: csíp-

esont taréja. 
Gramen (radix) perjegyökér. 
Granulatio: szemölcsbdés , sar-

jadzás. 
Graphites : vasszén. 
Gratiola: csikorka. 
Graue Quecksilbersalbe: szürke 

higanyír. 
Grimmdarm, Colon: remese, v. 

hurkabél. 
Grünspan : zöldgálícz. 
Gumma : mézga, csontmézga , 

mézgás csontdaganat. 
Gummi ammonicacum : amóna-

mézga. 
Gummi arabicum : arabmézga. 
Gummi kino : kinómézga. 
Gurgelwasser : torokvíz , torok-

öblöngető. 

H. 
Hdarseil : genyszalag. 
Haarseilzange : genyszalagfogó. 
Haarseilnadel : genyszalagtü. 
Habitus: külemény ; szokvány. 
Habitualis : szokványos, 
Hafermehl: zabliszt, 
Haferkornförmige Lancette : zab-

képü gerely. 
Hakenpincettc : horogcsipesz. 
Halbdurchsichtig: Jelibe átlát-

szó. 
Halfterbinde: kantárpólya. 
Halsschwinge: nyakhinta. 
Hammer: póröly. 
Handhabe : markolat , bóda , 

nyél. 
Handsäge: kézfürész. 

Handtrepan (trephine ) kézié' 
kesz. 

Handwurzel : kéztő (carpus). 
Hängebauch : függohus. 
Harninfiltration : hugyszürelem 
Harnleiter : hudvezéd. 
Hasenscharte: nyúlajk. 
Hasenschartnádel: nyülajktú. 
Hasenschartenscheere : nyálajk-

olló. 
Hausgeräth : bútor. 
Hautentzündung : bőrlob. 
Hautorgan : bőréletmü. 
Hebel: emelcső. 
Hebelartig: emelcsőnemű. 
Hechtkopf: csukafej. 
Hectische Consumption : aszkó-

ros emésztődés. 
Hectisches Fieber: aszláz, sor-

vasztó láz. 
Heftig : he\es , erős , nagy. 
Heftigkeit: hevesség. 
Heft : fércz. 
Heftnidel : fércztü. 
Heftpflaster : ragtapasz. 
Heftpflasterstreif: ragtapaszcsik 
Heftung : férczelés , aggatás. 
Heilkunst : gyógymüvészség. 
Heil pl an : gyógy terv. 
Heilsam: vigasztó, üdvös. 
Helba millefolii: cziczkórófÜ. 
Hba jaceae : 3 szinü violafÜ, v 

császár szakáll. 
Hba menyanthis trifoliatae: ud-

ra eleczkefú. 
Herba scordii: hagymaszagú tar-

orjafú. 
Herumziehend : kóringyáló. 
Herniotomus: sérvmetsző, sérv 

metesz. 
Hervorragung : dudor , emelked-

mény. 
Hervortreibende Binde (Expulsiv-

binde) : kifacsaró pólya. 
Hiebwunde : vágott seb. 
Hinken : biczegés, sántitás. 
Hirnhaus: agy kér (menynx).j 
Hobel : szilánk, raptus dolabrae. 
Hobeltour : szilánkos körfordu-

lat , gyalladékos körfordulat. 
Höcker : gumó. 
Hodensack : borék. 
Hodensackbruch ( Hernia scro-

talis , oscheocele) boréksérv. 
Hohlsonde: váj kutasz. 
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Hölzernes Gestell : faállás. 
Holzsäure: fasav. 
Holztrank: faital. 
Homonymus: ját, drusza. 
Hospitalbrand : körházfene, kór-

házi fene. 
Hüftgelenk: csípízülés. 
Hübnerey : tikmony. 
Hungerkur : éhorvoslás, éligyo-

gyitás, böjtorvoslás. 
Hydatis : higor , rivóka. 
Hydrophobia : víziszony. 
Hydropische Affection: vízkóros 

bántalom. 
Hygroma cysticum patellare : 

terdkalácsi tömlő vizdaganat. 
Hyoscyamus: belénd. 
Hyosyamusöl: beléndolaj. 
Hypocystotomie : hólyagalatti 

metszés. 

I 

Jauche: ei>. 
Jauche-absonderung J tvszivár , 

elválasztás. 
Idiopathische Krankheit : hely-

bentámadt betegség. 
Idiopathische Bubonen: hely-

bentamadt dobok. 
Ilex aquifoliuin: téli magyal, 
Individuelle Receptivítaet: egy-

mis ösztönfogékonyság. 
Infiltrirt : beszürcsölt, beszür-

csölve , átszürcsölve. 
Infiltration: szürelem. 
Inflammatio erethistica: izgékony 

gyuladás. \ 
Inflamraatorisches Fieber: lobláz, 

gyulasztó láz. 
Inpetigo : sennyédék. 
lnpetiginös: sennyedékes. 
lnsertion : gyakpont. 
Instrumentenlehre: eszköztanit-

mány, sebészi eszköztanit-
mány. 

Invaginatio (Intussusceptio, vol-
vulus): béltüremlet. 

Inveterirt: rögzött. 
Invaginari : östvetüremedni. 
Jochförmiger Höcker : járomké' 

pü gumó. 
Jodina : iboló. 

Jodsalbe : ilolóír. 
Irrereden : félrebeszéd. 
Iridodialysis: szivárványválasz-

tás. 
Iridectomia : szivárványkimet-

szés. 
Ischiadischer Nerv: ülideg. 
Ischias nervosa: ideges ülzsába. 
Isländisches Moos: izor zuzmó. 
Isoliren : elszigetelni, megkülö-

nózni. 

K. 
Kahnbinde : csónak-pólya, csó-

nakos pólya. 
Kaiserschnitt: császármetszés , 

császárvágás. 
Kakochymie : korcsvegyület. 
Kalkartige Masse: mészféle gyur-

ma. 
Kalter Abscess : hideg tályog. 
Kapselband : tokszálag. 
Karbunkel: pokolvar. 
Karlsbad : Károly fúr ed. 
Kastanienrinde: vad gesztenye-

héj. 
Katheter : hudcsap. 
Kaumuskel: rágizom. 
Kegel: káp. 
Kegelförmiges Glüheisen: kup-

képü izzvas. 
Keilförmig : íkképü. 
Keilförmiges Glüheisen: ikképü 

izzvas. 
Keilförmiges Setaceum: ikképü 

genyszalag. 
Keratom : szarumetesz. 
Kettenstäbchen : lánczvessző. 
Kinnschlagader: állütér. 
Kiotomus : nyelcsapmetesz. 
Kirschlorbeerwassr: borostyan-

meggyvíz. 
Kirschnernaht: szűcsvarrat. 
Klaffend: tátongó , tátott. 
Klaffen d. Wundränder: seb-

szélek tátulása. 
Klappe : billentyű. 
Klemme: csíptető. 
Klinge : penge. 
Klumpfuss , varus : dongaláb. 
KIys ti er : csőr y csőre (maga a' 

nedv). 
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Knebel : husáng , peezek. 
Knebel - Schnallen - Tourniquet: 

peczkes és csatos érnyomasz. 
Knebeltourniquet : peczkes ér-

nyomasz. 
Kneipzange : csípfogó. 
Kniegelenk : térdízület. 
Kniescheere : térdolló , szegolló. 
Kniestück : térdellő. 
Kettenlirenneisen : lánczizzvas. 
Knochenbiblung : csontképülés , 

csontképlődés. 
Knochenbrückensäge.- csonthíd-

fürész. 
Knochenbistouri: csontkusztora. 
Knochenfeile : csontreszelő. 
Knoclienraspel: csontreszelő. 
Knochensplitterzange: csontszál-

kafogó. 
Knochenzange : csontfogó. 
KnopfFörmiges Glüheisen : gomb-

képü izzvas. 
Knopfnaht : gombos v. csomós 

varrat (sut. nodosa iriterscis-
sa: félbeszakasztott varrat). 

Knotenbinde : csomós pólya. 
Knotenschlieszer: csomóvető. 
Knottenschnürer : csomószoritó. 
Knotige Entartung: csomós el-

fajzás. 
Kohlenpulver: szénpor. 
Kohlensäure : szénsav. 
Köhlerische Mütze: Köhler sip-

kája , köhlerféle sipka. 
Kopfbinde : fejpólya , f e j szorító. 
Kopfnicker: fejbicczentő. 
Kopfscharte : fejbőr. 
Korkholz : para, parafa. 
Kornzange : magfogó. 
Kost: élelem, élemény. 
Kothfistel: sársipoly, széksipoly. 
Krampfstillend : görcsszéllesztő, 

görcscsillapító. 
Kranichschnabel: daruorr. 
Krankenheber: betegemelő. 
Krankenwärter : kórápoló. 
Krankheitsanlage: kórhajlam. 
Kraetzmilbe: rühatka. 
Kraetzpusteln : rühgenyedék. 
Kräutersäckchen : fútüsző. 
Krebs: rák. 
Krebskorb : rákkas. 
Kritische B e w e g u n g e n b i r á l a -

tos (bírálási) mozgalmok. 

Kritische Entzündung birála-
tos gyuladás. 

Kritischer Abscess : birálatos tá-
lyog v. kelevény. 

Krücke : mankó ; hónalymankó. 
Krummdarm : tekervényes bél. 
Kugel: görhb , teke. 
Kugelförmiges Glüheisen : teke-

képü izzvas. 
Kugelzieher : gömbkóröm, gömb-

huzó. 
Kunstfertigkeit: műügyesség, mű-

készség , művészi ügyesség. 
Kunsthülfe.- músegedelem. 
Kurbeltrepan: markolatos lé-

kesz. 
Künstliche Entbindung: művé-

szi szűltetés. 
Künstlicher After: mesterséges 

segg, műsegg. 
Künstlicher Blutigel / münadály. 

L. 
Lackirt: fénymázos. 
Lähmung: bénulás, szélütés, 

szélsujtás. 
Lamina cribrosa : rostalemez. 
Lancette : gerely. 
Lancette á graiu d' orge: ár-

paszemképü gerely. 
Lancette ä grain d' avoine : zab-

szemképü gerely. 
Lancettenstich : gerelyszurás. 
Längewunden hosszában menő 

sebek. 
Lapis causticus : étetőkő. 
Lappen: lebeny, karély. 
L a p p e n s c h n i t t l e b e n y m e t s z é s , 

karélymetszés. 
Lappenwunde : lebenyes seb. 
L a u f b a h n p á l y a . 
Laxus : laz. 
Lebensfülle (turgor vitális): élet' 

telly. 
Lebensprocess . életfolyam, élet-

folyamat. 
Leber : máj , joh. 
Le Cat's Hänge-matte : Le Cat 

csüggő lazsnaka. 
Lederhaut (cutis): bőrhártya. 
Leibbinde : derékpólya , derék-

szorító. 
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Leibchen: mellény. 
Leiden (die): szenv (passió). 
Leinwandcylinder: gyolcshenger' 

cse. 
Leistenband lágyékszálag. 
Leistencanal : lágyékcsatorna. 
Leistenring : lágyékgyürő. 
Leistengrabe : lágyékárok. 
Leisten : lágy ék. 
Leistenbruch : lágyéksérv. 
Leitungssonde : vezérkutasz. 
Leitungsvermögen : vezető te-

hetség. 
Leitungssonde: kalaázkutasz. 
Lenden : ágyék, derék, véknya. 
Lendengürtel': ágyéköv. 
Leydig's Krankenheber : Ley-

dig betegemeloje. 
Ligamentum annulare radii: or-

só gyürős szálaga. 
Ligámentuin obturatorium : dug-

szálag. 
Ligamentum suspensorium hepa-

tis : májnak akasztó szálaga, 
Lig. occipito-atlanticum: szirt-

gyámszálag. 
Ligatur (Unterbindung): lekö-

tés , leöltés; rászoritás. 
Lignum juniperi : gyalog fé-

ny üf a. 
Lignum sassafras: száfrászfa. 
Lindenholzkohlen: hársfaszén. 
Linie : vonal. 
Linimentum saponatum : szap-

pankenőcs. 
Linsenmesser: lencsekés. 
Lippenhalter : ajktartó. 
Liquor ammonii caustici: tiszta 

folyó hugyag. \ 
Liquor saponis stibiati : szappa-

nos dárdanynedv. 
Liquor bydrargyri nitrici: foj-

tósavas higany olvadék , v. ol-
vasztott fojtósavas higany. 

Lithotomus : kőmetesz. 
Livid (Iividus): szederjes. 
Lochien: hétszámi tisztulás, 
Lohbäder : cserf órdők. 
Longuette: hosszam. 
Lordosis: mellgörbedés, mell-

püposság. 
Los : lenge, laz, 
Löffel zange : kanálképü fogó. 
Luftgeschwulst: légdaganat. 
Luftleer: légüres. 

Luftröhre, trachea : gőgsíp. 
Luftstreifschuss : horzslóvés , 

cseszlövet. 
Lumbago : ágyékzsába. 
Lumbalabscess : ágyéktályog , 

ágyékkelevény. 
Lumen : nyilam, vil. 
Luxatio : ficzamodás , menyülés, 

kificzamodás , kimenyülés. 
Luxatio spontanea : önkénytes 

ficzamodás. 
Luxatio spontanea femox'w. czomb-

nak őnkénytes ficzamodá-
sa. 

Lymphgeschwulst: nyirkdaganat. 
Lympha : nyirk. 
Lymphatischer habitus: nyirkos 

külemény. 

M. 
Maiz (maltum) : szalad. 
Malzbäder: szaladfördők. 
Machina : gépely , erőmű. 
Markschwamm : velőgomba. 
Massa : gyurma , tömeg. 
Mastdarm : végbél. 
Mastdarmfistel : végbélsipoly. 
Mastdarmscheidenfistel: végbél-

hüvelysipoly. 
Matéria : anyag , kelme. 
Matéria puriformis : geny féle 

anyag. 
Materiell: anyagos , anyagbeli. 
Matratze : matrácz , gerezna , 

szőrally. 
Matrix ungvis: körömágy. 
Matte: lazsnak. 
Mechanisch : erőmüves. 
Mechanische Vorrichtung : erő-

müves készület, v. bánás. 
Mechanismus: erőmüvezet. 
Mediannerv j közepetti ideg. 
Medianvene: közepetti vérér. 
Mediastinum : gátőr. 
Medicinische Krankheit: gyágy-

tudományi betegség. 
Medicinisches Handeln : orvosi 

gyógybánás. 
Membrana sacciformis : tömlőképú 

hártya. 
Mercurius dulcis : édes higany, 

enyhe sósavas higacs. 
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Meisel; vésS. 
Meningophylax : kérőr , v. kér-

védő. 
M eninx.: agykér. Hirnhaut. 
Mentagra: állcsucszuzmó. 
Merc praec. albus v. Murias ain-

moniacalis insolubilis: olvaszt' 
hatlan hugyagos sósavas hi-
gag : levált fehér higany. 

Merc praecip. ruber: vörös hi~ 

Merc. solub Hahn, hugyagos 
higacs. 

Messersäge : késfürész. 
Mettalldraht: érczsodrony. 
Metastasis : kóráttétel. 
Metastaticus : köráttételes. 
Metastatische Ablagerung: kör-

áttételes lerakodás. 
Methodisch : átmódos. 
Microscopium : nagyítóüveg, gór-

cső. 
Milchknoten : tejcsomó. 
Milzbrand : léptályog. 
Mineralsäure : ásványsav. 
Minium : ólompir. 
Minutum : időpercz , perez. 
Missbildung: korcsképződés, se-

te képződés. 
Missfarbig : korcsszinü. 
Mittelbar: közvetett. 
Mittelhand : kózepkéz. Metacar-

pus. 
Modellirwachs: mintaviasz. 
Modification: másolat , módo-

sítás. 
Mbment: mozzanat ; pillanat. 
Momentan: pillanati; mozza-

natos 
Mönchskappe : harátkápa. 
Monoculusbinde; egy szemű pólya. 
Morbus coxarum: csiptáj' be-

tegsége. 
Morbus mercurialis: higanykör. 
Moschus : pézsma. 
Moxa : tiízkup. 
Moxenhalter : tűzkuptartó. 
Mucilago : nyák. 
Mucii aginös : nyákos. 
Múmia : mum. 
Mumienartig : mumféle , műm-

ként. 
Mundbistouri : szájkusztora. 
Musculus adductor cruris: czomb-

közelitő (izom). 

Musc. biceps brachii: kar két-
fejű izma. 

Musc. biceps cruris: czomb két-
fejű izma. 

Musc. brachialis : karizom. 
M. coraco-brachialis : hollorrkar-

izom. 
Musc. creinaster: hererázó izom. 
Musc. extensor carpi radialis: 

keztofeszitő orsóizom. 
Musculus extensor carpi ulnaris: 

kéztőfeszitő singizom. 
Musculus frontalis : homlokizom. 
Musc. gluteus : farizom, 
Musc. iliacus ext. külső csíp-

izom. 
Musc. infraspinatus: tövisalatti 

izom. 
Musc. latissiinus dorsi: legszé-

lesebb hátizom , hát' legszéle-
sebb izma. 

Musc. obturatorius : dugizom. 
Musc. occipitalis: nyakszirtizom. 
Musc. omohyoideus : lapszak-

izom. 
Musc. pectoralis major: nagy-

mellizom. 
Musc. pterygoideus : röpizom. 
Musc. psoas : horpaszizom. 
Muscul. quadratus lumborum : 

négyszegletű ágy ékizom. 
Musc. semimembranosus : félhár-

tyás izom. 
Musc. splenius: szijizom. 
Musc. semitendinosus : félinas 

izom. 
Musc. subscapularis : lapcsont-

alatti izom. 
Musc. sternothyreoideus: mell-

szakizom. 
Musc. sternothyreoideus: mell-

paizsizom. 
Musc. supraspinatus : tövisfölöt-

ti izom. 
Musc. temporalis: halantékizom. 
Musc. teres major: nagy görge-

teg izom. 
Musc triang. sterni: szegy 3-szeg-

letű izma. 
Musc. triceps brachii: három-

fejű karizom. 
Musc. vastus internus : belső tö-

mérdek izom. 
Mutterkorn : anyarozs. 
Muttermund: méhszáj. 
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Mutterscheide : méhhűvely. 
Münzenförmiges Glüheisen.- pénz-

képű izzvas. 
Mülze v. Hippocrates: Hippo-

crates sipkaja. 

N. 
Nabelbruch: köldöksérv. 
Nachbehandlung: utóorvoslás. 
Nächste Ursache: tőok , legkö-

zelebbik ok. 
Nachtripper : utótakár. 
Nacken: tarkó. 
Nadelhalter: tűfogó. 
Nadeltrephine : tükézlékesz. 
Nadelfär.ger : tüfogó. 
Nadeltroikart: tűszurcsap. 
Naht (sutura) :varra t (a' boncz-

tudományban varrány). 
Naht d. 4. Meister: négy mes-

ter varrata. 
Naht mit durchgezogenen Sti-

chen : áthúzott szuratokkal 
tett varrat. 

Naphte : (naphtha): égény (ae-
ther. 

Narbe : sebhely , hegjegy. 
Narkotisch : bódár. 
Narcotische Pflanzen : bódár nö-

vény ek. 
Nasenscheidewand : orrsövény. 
Natrum sulfuricum: kénsavas szi-

kag. 
Necrosis : csontfene, csontüszök. 
Neigung zum Erbrechehsi undor-

gas , imelygés. 
Nekrosirt : fenészn elhalt. 
Nervencompressorium: idegnyo-

mó. \ 
Nervenkraft : idegerő. 
Nervenscheide (neurilema): ideg-

hüvely. 
Nervenzufälle: idegtünemények. 
líervus ischiadicus : ülideg. 
Nervus phrenicus : rekeszideg. 
Nervus recurrens : visszatérő 

ideg. 
Nervus sympathicus : együttérz-

ideg. 
Nervus vagus : bolygideg. 
Neutralisirt: imámitott. 
Nodus: göbös csontdaganat. 

Norma: szabda ( ollykor sza-
bály : regula). 

Normal: szabdaszeres , (olly-
kor szabályos). 

Nosologische Eintheilung : kór-
tudományi fölosztás. 

.Nothschlinge: szükséghurok. 
Nucha : tarkó. 

0 . 

Oberfläche : f ólület. 
Oberflächliche Wunde: fólűletes 

seb. 
Oberhaut: fölbőr, hám. 
O b e r k ö r p e r f öltest. 
Obliteration : éröbölenyeszet, be-

tömülés. 
Oedema : vizeny. 
Oedematös werden : megvizenye-

sedni. 
Oesophagus , bárzsing. 
Oesophagotomía í bárzsingmet-

szés. 
Olecranon i könyökcsúcs , /fcö-

nyökkampó. 
Olivenförmiges Glüheisen : olaj-

szemképü izzvas. 
Onanie : némabűn , ondokság. 
Oncotomia : tályogmetszés , tá-

lyognyitás. 
Operatio : műtétei. 
Operationsichre : mütételtanít-

mány. 
Operator: mütevő. 
Operirender Arzt: mütevő or-

vos. 
Opisthotonus : hátdermenet. 
Opilim : mákony. 
Organisation : életművezetség. 
Organismus: életműség. 
Organon: életmű. 
Os orbiculare v. sesamoideum: 

lencsecsont. 
Osteosarcoma : csonthusany. 
Osteomalacia : csontlágyulás. 
Osteotomus : csontmetesz. 
Oval : monyorú , peteképü. 
Oxyd um auri : arag. 
Ozaena: orrpusztulás. 
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P. 
Packknoten : pógy ászcsomó. 
Palatum fissum : hasadt íny. 
Panaritium : körömméreg. 
Pappe : nemezpapir , kallpapir : 

(charta densata). 
Parabolische Feder : kanyartoll. 
Parallelismus: közegyen, pár-

huzamosság. 
Paraphimosis: makkörv, makk-

perecz. 
Parenchyma : térimhel. 
Paroxysmus: lázroham. 
Partiell : részintes. 
Parulis : foghuslob. 
Patella : térdkalács. 
Paternoster - Werkzeug : olvasó-

eszköz. 
Pathologische Anatomie : kór-

boncztudomány. 
Pelican : pelikán. 
Pelotte : labda , téplabda. 
Percy's Balkcnscheere: Percy' ga-

mós ollaja. 
Perforativ : átlikasztö. 
Penetrirende Wunde : átható 

seb. 
Pericranium : kaponyahártya. 
Perfora tivtrepan : átrétegző lé-

kesz. 
Pessarium : méhkoszorú. 
Petroleum: kőolaj. 
Pfanne: ízvápa. 
Pfeiler: támasz. 
Pferdcfuss : lóláb. 
Pfortadersystem: verőczeres rend-

szer. 
Pfuscherei: kontárság. 
Phagadaenische Geschwüre : ha-

rapódzó fekélyek. 
Phalanges digitorum : uj -per-

czek. 
Pharmaceutisches Mittel: gyógy-

szertárbeli orvosság. 
Pharingotomus: garatmetesz. 
Phlegmatia alba dolens : fájdal-

mas fehér daganat. 
Phimosis : fitymabörtön , fity-

maszor. 
Phlegmonöse Entzündung: mély-

beható gyuladás. 
Phlyctenodes: pattagzatos. 

Phosphorsaure Kalkerde : villó-
savas mészag. 

Phosphorsaures Natron : villása-
vas szikag. 

Pille: labdacs. 
Pincette: csipeszt 
Pinselsaft: ecsetnyalat, ecset-

nedv. 
Plánum inclinatum: lejtő sík-

lap.. 
Plasticitaet : képlődékenység , 

sükerség. 
Plastisch : képlődékeny. 
Plastische Lymphe: keplődékeny-

nyirk, hegedékeny nyirk. 
Plattfusz : (valgus) kacsibaláb. 
Platte : lemez. 
Pleurosthotonus: oldalcbermenet. 
Plumasseau : téppemet. 
Pneumogastrischer Nerv: t'údő-

gymorideg. 
Pocke : himlő. 
PoJypenzange : pöfetegfogó. 
Polypose Excrescenzen : pófedé-

kes nóvetek. 
Polypus : pöfedék, habarcz. 
Portio : szilák. 
Potentiell : hatalombeli. 
Pott'sches Übel: Pott rajzolta 

baj. 
Praedispositio : előkészület. 
Prellschuss: rázlövet. 
Presse arteriére : ütsajtó , ütér-

sajtó. 
Pressschwamm: nyomszivacs. 
Priapismus : kórmonymervedés, 

monymervedés. 
Prickeln : (das): csipkedés, visz-

keteg. 
Prismatisch : hasábképü. 
Prismatisches Glüheisen: hasáb-

képü izzvas. 
Prolabilis : valószínű , proba-

biliter: valószínűleg. 
Processus acromialis: vállcsucs-

nyujtvány. 
Processus alveolaris: medernyujt -

vány. 
Processus condyloideus: bütyök-

nyujtvány. 
Processus coracoideus: hollorr-

nyujtvány. 
Processus coronoideus max. inf. 

bengenyujtvány. 
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Processus coronoideus ulnae : 
singkoszorunyuj tvány. 

Processus odontoideus: fognyujt-
vány , fogképü nyujtvány. 

Processus spinosus : orj , t'óvis-
nyujtvány. 

Processus styloideus: karczké-
pü nyuj tvány. 

Prodromus : nekikészüles. 
Product: termény. 
Production : terrnSdés. 
Profluvium: áradás, szivár. 
Proguosis : jóslat. 
Prolapsus: iszam. 
ProJapsus uteri : méhiszam. 
Promontorium: előfok. 
Pronatio : borintó helyezet, bo-

rint ás. 
Prostata : düllmirigy. 
Pseudarthrosis : alfoglalvány. 
Pseudoerysipelas : álorbáncz. 
Psoitis : horpaszlob. 
Pubertaet: pelyhedés , serdülés. 
Puerperal : gyermekágyi , hét-

ágyi. 
Pulsalio : érlökködés. 
Pustulas: genyedékek. 
Pustulöser Ausschlag : genyedé-

kes küteg. 
Pylorus : gyomorcsuk , gyomor-

zár. 
Pyramide : káposzlop , gála. 
Pyramide des Trepans: lékesz 

küposzlopa. 
Pyramidenförmiger Hebel: káp-

oszlopképü emelcső. 
Pyramidenförmige Lanőette : gú-

laképü gerely. 
Pyramidenförmiges Glür^eisen : 

gúlaképü izzvas. 

Q . 

Qweerwunde : haránt seb. 
Qwellmeissel: dagadó (p. o. ké-

rőbül). 
Qwentchen: nehezék. 
Qwetschwunde : zúzott seb, ron-

csolt seb. 

R. 
Rabies canina : eb ádázság , dü-

hösség, bomlás , veszettség. 
Rabies spontanea : önkénytes dü-

hösség. 
Radix althaeae: zilizgyök. 
Radix Bardanae : bojtorjángyök. 
Radix carecis arenariae : homok-

sásgyökér. 
Radix liquiritiae : higviricz-

gyök. 
Radix astragali exscapi: szárat-

lan bókagyökér. 
Radix graminis: perjegyökér. 
Raserey : dühödés , dühöngés, dü-

hös s ég , ádázság. 
Reactio : visszahatás , ellen-

hatás\ 
Recidiva : körtéret , kórismé-

tülés. 
Reconvalescentia : lábadás, üdü-

lés. 
Refracta dosi: törött adagban. 
Regei : szabály (Regula). 
Regurgitiren ( d a s ) : visszabö-

fögés. 
Reizmindernde Behandlung : in-

gerenyhitő gyögybánás. 
Reizung: izgás. 
Relative Gesundheit: föltételes 

egésség. 
Retentio : akadmány. 
Retractor: visszahúzó. 
Retractionsvermögen : visszahú-

zódási tehetség. 
Retroversio uteri: méhhátrahaj-

lás. 
Reunio per primam intentionem : 

első szándékbeli hegedés. 
Reunio per secundam intentio-

nem : másod szándékbeli he-
gedés. 

Rhachitis: csontsenyv. 
Rhagas: cserepeg. 
Rhizagra : tőköröm. 
Rhus toxicodendron : mérges szö-

mörcze. 
Rinnenartig : vájuféle. 
Röhrenknochen: koncz, sípos 

csont. 
Rolle . sodor. 
Roob : lésürií. 
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Roob juniperi: gyalogfenyülésü- | 
rÜ. 

Rosenhonig: rózsaméz. (mel ro-
sarum). 

Rosenroth : rozsapiru. 
Rothe Praecipitatsalbe: vörös hi-

gag ír. 
Rothlauf: orbáncz, Sz. Antal 

tüze. 
Rotirende Bewegung : körbeforgó 

mozgás. 
Rotzcontagium : takonyragály. 
Rubia tinctoria : pirosító buzér. 
Rückfall: kórtéret, kórismétülés. 

s. 
Saamenausflusz: ondószivár. 
Saamenstrang : ondózsinór. 
Sabina : szabboróka. 
Sal alkali vegetabile: alszénsa-

vas hamag. 
Salbeiwasser : zsályaviz. 
Salepwurzel : kosborgyök. 
Salmiak : sósavas hugyag, szala-

miasó. 
Salpetersaures Qwecksilber : f o j -

tósavas higany. 
Salzsäure: sósav. 
Salzsaures Golcl (murias auri) : 

sósavas arany. 
Salzsaures Natron : sósavas szi-

kag. 
Salzsaure Schweererde : sósavas 

sulyag. 
Saponaria: szappanfü. 
Sarcom a : husany. 
Sarcomatös : husanyos. 
Sasaparilldecoct : szárcsagyök-

főzet. 
Säure : sav. 
Scalpell : szike. 
Scalpellheft: szikenyel , szike' 

nyele. 
Scarificatio : karczozás. 
Scarificator : karczasz. 
Scarificiren : karczozni. 
Schabeisen.' vakaróvas. 
Schädelbohrer : koponyafúró. 
Schambein: fancsont, szemérem-

csont. 
Schamlefze szemérmajk. 
Schärpe: öv. 

Scheibe : korong , tárcsa. 
Scheibensäge: tárcsafürész. 
Scheidenhaut des Hodens: tök 

hüvelyes hártyája (tunica va-
ginalis). 

Scheidenvorfall : hűvelyiszam. 
Scheintod : tetszhalál. 
Schenkelschlagader: czombütér. 
Schenkelbogen : czombív. 
Schenkelnerv: czombideg. 
Schichtenweise Abblätterung : ré-

teges föle ser ep edzés. 
Schief: férd" (obliquus). 
Schiefer Hals : szegült nyak, gör-

be nyak. 
Schiefe Wunde: ferde seb. 
Schienbein : sípkoncz. 
Schiene v. Desault: Desault zsin-

dele. 
Schlaffe Constitution: laz (gin-

dár, petyhüdt) alkotmány. 
Schlaffsucht : álomkór. 
Schlagfliisz : guta , gutaütés. 
Schleife : hurok , bokor , hurok-

bokor , ürk. 
Schleim (mucilago): nyák, Schlei-

mig : nyákos. 
Schleimbeutel: takony erszény. 
Schleimflusz . takonyszivár. 
Schleimhaut: takonyhártya. 
Schleimnetz : takonyrecze , ta-

kony li álló, 
Schleuder für die Nase : orrpa-

rittya. 
Schleunig : siedelmes. 
Schliessbare Pincette : záros csi-

pesz. 
Schliiigennaht : hurokvarraf, 

hurkos varrat. 
Schiingenträger : hurokvivő, hu-

rokhordó. 
Schlundschirm : garatmarok. 
Schlundhak^n : garathorog. 
Schlundzange : garatfogó. 
Schludstösser: garattaszitö. 
Schlund : garat (pharynx). 
Schlüssel : kulcs. 
Schlüsselbein : vállperecz, kulcs-

csont. 
Schmierseife: kcnszappan. 
Scbmiercur : dörzsorvoslás, ken-

orvoslás. 
Schnabel: orrmány. 
Schnallentourniquet: csatos ér-

nyomasz. 
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Schneidendecker: eltakaró. 
Schneidenmesser: eltakaró. 
Schneidezähne : vág fogak, metsz-

fogak. 
Schnelle Vereinigung: hirtelen 

egyesítés ; hirtelen egyesülés. 
Schnepper : csappantó. 
Schnittfläche : metfólület. 
Schnittwunde: metszett seb. 
Schnürstrumpf: fűző harisnya. 
Schnürbrust: fűző mellény. 
Schoss : öl, öltáj. 
Schoosfugenschnitt : fanizvágás. 
Schraube : csavar , csór. 
Schraubennias".hine : csórgépely. 
Schraubentourniquet : csavaros 

érnyornasz , csórérnyomasz. 
Schreger's dreyeckige Kopfbinde : 

Schreger 3-szegIetü fejpólyája. 
Scröpfapparrat: köpólykészület. 
Schröpfköpfe : köpölyök. 
Schröpflampe: köpölylámpa. 
Schröpfschnepper : köpölycsap-

pantó. 
Schule : tanoda , oskola. 
Schulterband : vállkötő; váll-

szálag. 
Sch ulterblatt \ vall—lap. 
Schultergelenk : vállízülés. 
Schutzröhre : védhűvely. 
Schwammgewächs: taplónövedék, 

taplós növedék. 
Schwanimstabchen : szivacsos 

vesszőcske. 
Scliwappung : hullámzás, szotyo-

gás. 
Schwarze Niesswurzel (R. Helleb. 

nigri) hunyorgyökér.\ 
Schwärzung: kormossági 
Schwebe : hinta. 1 
Schwebemaschine : hintagépely. 
Schwefelsäure : kénsav. ( 
Schwefelsaures Zink: kénsavas 

horgany. I 
Schwindel: szédülés , szédelgés. 
Schwinden der Hoden : hereenyé-

szedés , tökfogyás, töktepere-
dés. 

Scirrhus: kőkem. 
Scorbut: süly. 
Scoliosis : oldalg'irbedés. 
Scorbutisch: sülyös. 
Scropheln : görvély. 
Scrophülös : görvély es. 
Scrupel: terecs (scrupulus). 

Scultet'sche Binde: Scultet' pó-
lyája. 

Secretum : választmány. 
Secundär : másodrendbeli , má-

sodlagos. 
S-förmige Ausschweifung : S-ké-

pü kanyarodék. 
Segment eines Zirkels körmét-

szel. 
Sehnenscheide : inhüvely. 
Sehnigte Ausbreitung : inas ter-

jedek. 
Seicht: szikály. 
Seidelbast: boroszlányhéj. 
Selbstmord : öngyilkosság. 
Selten : vétve , ritkán. 
Semina anisi vulg. : ánizsmag. 
Semina foeniculi : ánizskapor-

mag. 
Sem. phellandr. aqu.: b isövény-

mag. 
Senfteig : repczetészta , mustár-

kovász. 
Senkrecht : függőleges, függé-

lyes. 
Serpentaria : kigyógége. 
Serre arteriére: ütérbékó (üt-

békó). 
Siebold'sche Binde : Siebold pó-

lyája. 
Sinus fistulosi : sipoly menetek. 
Sirupus opiatus : mákonyszörp. 
Sitzknorren: ülgumó. 
Sitzbad : ülfördő. 
Soda : sziksó. 
Sohlenleder : talpbőr. 
Sohlenpantoffel: talppapucs (ta-

lán bocskor máskép) ? 
Solutio : olvadék. 
Sonde: kutasz. 
Sondenfänger: kutaszfogó. 
Sondengriffel : kutaszcsípő. 
Sondenstäbchen : kutaszvessző. 
Sondiren : kutaszni, kutaszolni. 
Sopha : pamlag (Kanapee Sándor 

szerint). 
Speculum ani: seggtükör. 
Speculum vaginae : hüvelytükör. 
Sphaericus : gömbölyüded. 
Spaltbinde: repesztett v. hasí-

tott pólya. 
Spalte in welchen Gaumen: lágy-

inyrés, lágyinyrepedék, lágy-
inyhús' hasadéka. 
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Spanische Lancette : spanyor ge-
rely. 

Spatel: lapocz. 
Speculo-forceps: tükör - fogó. 
Speichelfistel: nyálsipoly. 
Speichelflusz : nyálszivár, nyál-

áradás , nyáiözön. 
Speiseiöhre : bárzsing foesopha-

gus). 
Species coephalicae : illatos fű-

szerek. 
Species emollientes : lágyító fű-

szerek. 
Specifisch: különtermészetü, kü-

lönhatásu. 
Specifisches Geschwur: különter-

mészetü fekély. 
Specifischer character: külön-

természetü bélyeg. 
Speiseröhre: bárzsing. 
Sperberbinde: karolypólya. 
Sperber : karoly l. Márton. 
Spermatocele : ondósérv. 
Sphacelus: fene, hidegfene. 
Spica ingvinalis : lágyékkalász. 
Spina bifida : hasadt hátgerincz , 

hasadt orj. 
Spieszglanzwein : dárdanybor. 
Spiralfeder: pergetoll. 
Spiritus: léi. 
Spitzfuss: hegyláb. 
Spitzendeckeí: hegy fedő. 
Spitzendecker: hegytakaró. 
Splitterung: szálkadzás. 
Spongiös: szivacsos , taplós. 
Sprengen d. Eyhäute :peteburkok 

fölbökése. 
Spreu : ocsú , polyva. 
Spreusaeckchen: ocsútüszó, poly-

vatüszo. 
Squilla: tengeri hagyma. 
Squammosus : pikkelyes. 
Staarmesser : hályogkés. 
Staarlanze : hályoggerely. 
Staarnadelhaken : hályogtűho-

rog. 
Staarnadel : hályogtű. 
Staarnadelzange : hályogtűfogó. 
Stachel : fulár.k. 
Stagnatio : pangás. 
Steatoma : f agyúdaganat. 
Steatomatös : fagyúdaganatos. 
Steigbügel : kengyel, talpalló. 
Steinschnittskalpell : kőmetszike. 
Steinzange : kőfogó. 

Steinsucher : kikereső. 
Steinchnittmesser: kőmetkés. 
Steinsonde : kőkutasz. 
Steiszbein : farcsikcsont. 
Stellfeder : feszítő toll , akasz-

tó toll. 
Stellrad : akasztó kerek, feszi-

tő kerek. 
Sternbruch: csillagtörés. 
Stethoscop : hangtömesz, liallga-

cső. 
Stich : öltés , szúrás. 
Stichcanal: szúrcsatorna , szú-

rás' csutornája, szúrott csa-
torna. 

Stichwunde : szúrott seb. 
Stiefel haken : csizmahorog. 
Stiel: kocsány. 
St i f t : pöczk , pöczök. 
Stilet: tőr , v. szura. 
Stilet des Troikarts : szurcsap' 

s7íve, tőre. 
Stillstand : szünállapot. 
Stipites dulcamarae : keserédes-

venyigék. 
Stirnband : homlokkötő , homlok-

szorító. 
Stirnhöhle : homloköböl. 
Störung : bomlás , szétbomlás , 

fölbomlás. 
Streckapparat: feszítő készület. 
Streif: csík. 
Strohladen : szalmaszekrény. 
Stumpf: tönk, csonk , vagyis a' 

csonkítás után maradott tag-
rész. 

Sturzbad : özönfórdő. 
Stützpunkt : támpont. 
Styptisch : zsugorító , fanyar. 
Subdolet: sajog. 
Sublimat : rágó sósavas higag , 

v. rágo higany. 
Substanz : állomány. 
Substanzverlust : állományvesz-

tesség. 
Suffusio: véröntődmény. 
Summitates: sudarak. 
Supinatio : hanyintó helyezet, 

hanyintás. 
Suspensorium: függesztő, v. ken-

doperecz. 
Suturáé: varrat , varrás / var-

rány. 
Sutura circumvoluta : körülte-

kert varrat. 
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Sutura clavata : csapos v. szöges 
varrat. 

Sutura uodosa seu interscissa 
gombos vagy félbeszakasztott 
varrat. < 

Sympathia: rokonszenv. 
Sympathicus : rokonszenves. 
Sympathische Buborcen : rokon -

szenves , együttérzésbeli do-
bok. 

Symphisis ossium pubis: szemé-
remcsontok egyesülete. 

Symphisis sacro-iliaca : kereszt-
c sípforr adás. 

Symptomatische Krankheit: kór-
jeles betegség. 

Synchondrosis sacro-iliaca : ke-
reszt-csípporczízülés. 

Synovia : íznedv. 
Synovialhaut: íznedvhártya. 
Syphilis: bujasenyv. 
Syringotomus : fecsmetesz. 
System: rendszer. 

T. 
Tafel : padlat {tabula). 
Tampon: tépdugasz. 
Tamponiren : kitömni , kiduga-

szolni , tépdugasszal kitömni. 
Tamponade : téptömeg. 
Taraxacum : pitypang. 
Tartras lixivae stibiatus : dár-

dacsos borkosavas hamag. 
Taubheit : zsibbadás , zsibba-

dozás. \ 
T-binde : T-pólya. \ 
Technicismus : műcsín , csínes 

miifogás. 
Teleangiektasia : haj dag, ér-

végtágulás. í 
Temperamentum : mérsékmény. 
Temperatura: mérséklet. 
Tenakel-pincette : ak-csipesz. 
Tenaculum : akasz. 
Terra ponderosa salita : sósavas 

sulyag. 
Tetanus : dermenet, holtgörcs. 
Thatsache : lettdolog, történt-

dolog. 
Theden's Schusswasser : Thederf 

lőyize. 

Thermoraetrum: hévmérS, hévmé-
rÜ. 

Thierische Kost: állati élemény. 
Tibia : sípkoncz , sipcsont. 
Tiefe Wunde: mély seb. 
Tinctura : festvény. 
Tinctura aromatico - acida : ill-

latos savanyú festvény. 
Tinctura catechu : kátéfestvénfl. 
Tinctura cantharidum : kőrösbo-

gárfestvény , kőrösfestvény. 
Tinct. capsici annui : paprika-

festvény. 
Tinct. euphorbii : fütejfestvény, 

eb tejfestvény. 
Tinctura sulfurieo - acida : kén-

savanyú festvény. 
Tinct. guajaci ammoniata : amó-

nás gajákfestvény. 
Tinctura jodinae : ibolófestvény. 
Tinctura myrrhae : mirhafest-

vény. 
Tinctura piperis cajennae: kajen-

naborsfestvény. 
Tinea capitis : ótvar , kosz. 
Tinea favosa : lépes \ótvar v. 

kosz. 
Tinea furfuracea: korpás ótvar, 

kosz. 
Tinea granulata: szemcsés ót-

var , v. kosz. 
Tinea muciflua : levedzS ótvar , 

v. kosz. 
Tinea asbestina, amyanthacea : 

földlenes ótvar, v. kosz. 
Tirefond : lékemelő, v. csont-

csór (ßeinschraube). 
Toll: ádáz , dühös. 
Tonus : zsong , szívósság. 
Tonisch : zsongöregbitő. 
Tophus , exostosis : csonttoboly. 
Torsio arteriarum : ütérsodrás. 
Torsionspincette : sodrócsipesz. 
Tour : kór fordulat. 
Tourniquet : érnyomasz, érsajtó. 
Tracheotomia : gőgsipmetszés. 
Träger: kalauz, korcsolya (coh-

ductor). 
Tracheotomus : gőgsipmetesz. 
Trans vers us : haránt, ászok. 
Traumatische Reaction: sebzés-

beli visszahatás. 
Trepan: lékesz. 
Trepan á balance : mérlegző lé-

kesz. 
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Trepanatio : lékezés , lékelés. 
Trepankrone : lékkoszoru. 
Trepanöffnung : léknyilás , lék. 
Trephine: kézlékesz. 
Triangulum : harmaglat. 
Trieb zum Beyschlafe: közösü-

lesbeli vágy , közösillési ösz-
tön. 

Trismus : állgörcs, állcsuködás. 
Trocbanter ; tompor. 
Trockener Brand: száraz fene. 
Trockener Tripper: száraz takár. 
Trockener Wurm: száraz kö-

römméreg. 
Troiquart: szurcsap. 
Tropfbad : csepfördő. 
Trübung : zavar. 
Tuberositas ossis ischii: ülcsont' 

gumója. 
Tücher : rongyok. 
Tumor albus articulorum : fehér 

izdaganat. 
Tumor erectilis : begy er daganat, 

begyeredő daganat. 
Tumor splenoideus : lépfajta da-

ganat. 
Tunica albuginea : fehérlő kön-

tös. 
Tunica dartos : nyuzhártya-
Typhus: hagymáz. 
Typhöses Fieber : hagymázláz. 
Typus : nyomda, nyomat. 

u. 
Uberhäuten sich: bebőrödzeni. 
Überkohlensaures Alkali: fölös-

leges szénsavval egyesült lu-
gany. 

Überwurf : rávető, (dentisticum). 
Umfang : körlet , terjedet. 
Umschlungene Naht : körülte-

kert varrat. 
Umsteckung : átölteni, átszúrni. 
Umstechung : átöltés , átszúrás. 
Ungestaltheit : idomtalanság. 
Ungleich : egyenletlen ; egyen-

letlenül. 
Ungventum aegiptiacum : egyip-

tomi ir. 
Ungventum basilicum: orszír. 
Ungventum citrinum : sárgair. 

Ungventun digestivum: oszlató 
ir (jobb érlelőir). 

Ungventum praecipitati rubri : 
vörös higanyir. 

Ungventum sabinae : szabborö-
kair. 

Unmittelbar: közvetlen, közve-
tetlen 

Unnachgiebig : tagulhatlan, en-
gedékeny telen. 

Unregelmässig : rendetlen , sza-
bálytalan , rendetlen járatú. 

Unterbindung : lekötés , leöltés. 
Unterbindungsstäbchen : lekötő 

vessző. 
Unterlage : almány. 
Unterleib : altest. 
Unterminirt: barlangos. 
Unterscheidbinde: különző pó-

lya. 
Unterschenkel: alszár. 
Unze (uncia) : obon. 
Urethrotomus : hudcsőmetesz. 
Urinbodensatz: hugyalepet. 
Urinfistel: húgysipoly , vizellet-

sipoly. 
Urinverhaltung : hugyrekedés , 

hugyfólakadas. 
Uvula : nyelcsap. 
Uvula bifida : hasadt nyelcsap. 

V . 

Valeriana: gyökönke. 
Varicocele: viszdagsérv. 
Varicös : visszdagos. 
Varix: visszdag. 
Varix aneurysmaticus : ütdagvs 

visszdag. 
Vegetatives Leben: tengélet, táp-

lálkozás. 
Vehikel: elfogadó , korcsolya. 
Vena jugularis : torkolatér. 
Veua saphena: tünér. 
Venen : visszerek , vérerek. 
Venerisch: bujasenyves. 
Veraltete Trennung des weibli-

chen Damraes : asszonyi gát 
avult repedéke. 

Verband : bekötözés , kötözés , 
kötés , sebkötés, sebbekötés. 

Verbandlehre: kötőléktanitmány-
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Verbandstück : sebrongy , kötö-
zési rongydarab. 

Verbildung : elfajzás. 
Verbrennung : égés , megégés ; 

megégetés. 
Verdrossene Gemüthsstimmung : 

unatkozott kedvélyállapot , 
kedvély idegzet. 

Vereinigende Binden : egyesítő 
polyák. 

Verengerung : szűkülés , meg-
szükülés. 

Vergiftete Wunden : mérges se-
bek. 

Verhältniss : arány , viszony. 
Verhältniszmäszig: arányszeres, 
Verhärtung : keményedés. 
Verjauchung: elevedés , evese-

dés. 
Verknöcherung : csontosodás. 
Verkrümmung: görbedés. 
Vermuthen: gyanítni , hozzá 

vetni. 
Arermuthung: gyanitmány. 
Verrenkung : ficzamodás, menyü-

lés. 
Verrückung: elcsusszanás , el-

hibbanás. 
Verschwärende Aufsaugung : fe-

kély i tő folszivás , fólfekélyi' 
tő folszivás. 

Verschliessung: elzáródás, bezá-
ródás. 

Verschwärung : fekélyedés. 
Verschwärungsprocess : fekély e-

dő folyamat, fekélyedés for 
lyamata. 

Verstauchung : rándulás, kirán-
dulás (Verdrehung , distorsio). 

Versuchter Selbstmord : czélba 
vett öngyilkolás. 

Versüsste Säure (spiritus dulci-
ficatus: édesített sav. 

Versüsstes Qwecksilber: enyhe 
higany , édes higany , enyhe-
sósavas higacs, enyhe sósa-
vas higany. 

Vertical: függőleges. 
Vertiefung: homorodás. 
Verwachsung : öszvenövés. 
Verwundung: sebesités. 
Vigil : éber. 
Vitale Spannung : életbeli fe-

szülés. 
Vitriolum : gálicz. 

Volumen: térimé. 
Volvulus (invaginatio , intuasus— 

ceptio) béltüremlés , bélt'úrem, 
VorbauungsmitteI: megelőzőszer,, 

védszer. 
Vorboth : előjel. 
Vordere (der die das): mailsS,, 

előső. 
Vorderfusz : lábhegy. 
Vorfall : iszam. 
Vorfall der Lunge: tüdőiszam., 
Vorfall des Afters: seggiszam-
Vorbaut: makktyü , fityma. 
Vorstehdrüse : düllmirigy. 
Vulnus absolutelethale : átalá-

ban holálos seb. 
Vulnus per accidens lethale: tör-

ténetbül halálos seb. 

w. 
Waden : lábikra , gáz. 
Wadenbein: szárkapocs. 
Wadenstück: ikrálló. 
Wahrscheinlich : valószínű. 
Wärmeentwickelung: hévfejlődés} 

hévtermődés. 
Wärmeerzeugung : hévtermődés. 
Warzenhütchen: bimbógyüsző. 
Wasserbruch : vizsérv. 
Wasserhell : vizderemű. 
Wasserkopf: vízfej. 
Wasserlefze : vizlán. 
Wasserscheue : víziszony. 
Wassersucht d. Schleimbeutel : 

takony erszény ek vízkára. 
Wassersucht d. Eyerstöcke : pe-

tefészkek vízkára. 
Wassersucht des Herzbeutels: 

szívhártya vízkára. 
Wassersüchtige Anschwellung : 

vízkóros daganat. 
Wechselfieber : váltóláz , hideg-

lelés. 
Wechselseitig : viszonyos , köl-

csönös. 
Wechselverhältniss : viszonya-

rány. 
Wechselwirkung : viszonymun-

kálkodás , kölcsönviszony. 
Weinsteinöhl: borkőolaj. 
Weisserfluss: fehérfolyás. 
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Weisse Niesswurzel (R.helleb. al-
bi) : zászpagyökér. 

Welk : hervatag. 
Wellentourniquet: hengeres ér-

nyomasz. 
Wenig schmerzen : sajogni. 
Wespe : darázs. 
Wiedernatürlich : természet - el-

lenes. 
Wiederverrenkung : isméti ki-

ficzamodás. 
Wieke : kérő. 
Wildleder : vadbőr. 
Winddorn : széltövis. 
Witterungsconstitution : időjá-

rás , időalkotmány, időrende-
let. 

Wolfsrachen: farkastorok. 
Wucherung : bujálkodás. 
Wulstig : májas. 
Wundfieber : sebláz. 
Wundfläche : seblap. 
Wundhaken: sebhorog. 
Wundnadel : sebtü. 
Wundstarrkrampf j sebzési der-

menet, sebdermenet. 
Wurmfortsatz : ge-lisztaképü 

nyujtvány. 
Wuth: ádázság. veszettség, bom-

lás , (Rabies). 
Wuthgift.: dühméreg. 
Würfelförmiges Glüheisen: köb-

képü izzvas. 

Y. 
Ypsilon-binde : Ypszilonpólya. 

z. 
Zahnförmiger Fortsatz (proc. o-

dontoideu's): fogképü nyujt-
vány. 

Zange : fogó. 
Zangengorgeret : fogóvezércsív. 
Zapfennaht : csapos varrat. 
Zelle: sejt. 
Zellgewebe: sejtszövet. 
Zellige Kapsel: sejtes tok. 
Zeichen : tünde. 
Zerstörung: pusztulás. 
Zertheilung (resolutio) oszlódás. 
Zinkblume : horganyvirág. 
Zinksalbe : horgany kenőcs. 
Zirkelbinde : kórpólya. 
Zitronensaft: czitromnedv. 
Zuckung : rángás. 
Zungenbrustbeinmuskel : nyelv-

mellcsontizom. 
Zurücktretten: visszalépni; (das) 

visszalépés. 
Zusammengeballt : öszvegöngyö-

litett. 
Zusammengelegt: öszvehajtoga-

tott, 
Zusammenhang: öszvefüggés. 
Zusamraenscrumpfen : öszvezsu-

gorodni. 
Zwirnband : czérnaszalag, czér-

namadzag. 



Jl két elsó kötetben előforduló ritkább és 
a műszavak gyűjteménye. 

II. 

D e á k n é m e t — mag}'ar. 

A. 

dtdag, törött : Refracta dosis. 
Ádáz , dühös : Toll. 
Ádázság , veszettség , bomlás : 

Wuth (Rabies). 
Ágyék ; Lenden (Lumbus). 
Ágyék , deréknak véknya : Len-

den. 
Ágyékizmok gyuladása: Entz. 

d. Lendenmuskeln. 
Ágyéköv : Lendengürtel. 
Agyéktályog , ágyékkelevény : 

Lumbalabscess. 
Ágyékzsába: Lumbago. 
Agygyurma : Gehirnmasse. 
Agy kér: Meninx , Hirnhaut. 
Agykérlob : Hirnhautentzündung. 
Agykérütér: Art. meningea. 
Agymozzanás, agyrázödás: Com-

motio cerebri. 
Agynyomás: Druck des Gehir-

nes. 
Ajktartó: Lippenhalter. 
Akadmány: Retentio. 
Akasz : Tenaculum. 
Ak-csipesz : Tenacel-pincette. 
Alak , kép : Forma. 
Alfoglalvány : Pseudarthrosis. 
Alkotmány: Constitutio. 

CHELIU5. SEBÉSZSÉG. II. K. 

Allgörcs, állcsukódás : Trismus. 
Állomány : Substanz. 
Állomány, csont beles : Diploeti-

scbe Substanz. 
Allományvesztesség : Substanz-

verlust. 
Allütér : Kinnschlagader. 
Állvány : Gestelle. 
Almány : Unterlage. 
Alomkór: Schlaff'sucht. 
Alorbáncz: Pseudoerysipelas. 
Alorbáncz, fattyú orbáncz : Ery-

sip. spurium. 
Alszár : Unterschenkel. 
Altest: Unterleib. 
Álütdag korlátolt, v. követke-

zetes : Aneurysma spurium cir-
cumscriptum , v. consecuti-
vum. 

Álütdag, terjedett, v. elsősorú : 
Aneurysma spurium diffusum, 
v. primitivum. 

Amónatapasz: Ammoniafepflastcr. 
Amónamézga : Gummi amruo-

niacum. 
Angolragtapasz, v. enyves ta-

pasz : Englisches Heftpflaster. 

30 
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Angoltapasz , enyves tapasz : 
Emplastrum anglicauum. 

Anizskapormag: Semina foe-
niculi. 

Ánizsmag : Semina anisi vulg. 
Anyag, v. kelme : Matéria. 
Anyag, genyféle ; Matéria puri-

forinis. 
Anyagos, anyagbeli: Materiell. 
Anyarozs : Mutterkorn. 
Arabmézga: Gummi arabicum. 
Áradás , szivár : Prufluvium. 
Arag ; Oxydum auri. 
Arány, viszony: Verhä ltniss. 
Arany kén : Goldschwefel: Sulf. 

aur. Antim. 
Arany, sósavas : Salzsaures Gold 

(Murias auri). 
Arányszeres: Verhältniszmäszig. 
Arok, lapcsontalatti : Fossa sub-

scapularis. 
Árokalatti tövis : Fossa in-

fraspinata. 
Arözön : Douch. 
Allcsucszuzmó : Mentagra. 
Asszonyi gát avult repedéke : 

Yeraltete Trennung des weib-
lichen Dammes. 

Ásvány sav: Mineralsäure. 
Aszály : Atrophie. 
Aszályos : Atrophisch. 
Aszláz , sorvasztó láz : Hecti-

shes Fieber. 
Atlikasztó : Perforativ. 
Atölteni , átszűrni : umstechen. 
Atöltés, átszúrás : Umstechung. 

B. 
Bágyadság : Abgeschlagenheit. 
Baj, maradandó : Damnura per-

manens. 
Bántalom, Affection. 
Bántalom, epecsorvás: Gastrisch-

biliöse Affection. 
Bantalom, vízkóros: Hydropische 

Affection. 
Barátkápa : Mönchskappe. 
Barlangos : Unterminirt. 
Bárzsing : Speiseröhre , (oeso-

phagus). 

Bárzsmgmetszés : Oesophagoto-
mia. 

Barzsingtakaritó: Curette oe-
sophagienrie. 

Beavatkozás , avatkozás: Eili-
greifen (das). 

Bebőrödzeni : Überhäuten 3Ích. 
Bcfor: Entropium. 
Beforcsipesz : Entropium - pin-

cette. 
Beforfogó : Entropium-zange. 
Begy er daganat , begyeredő da-

ganat : Tumor erectilis. 
Béhurkolodás , bebonyolás > be-

takargatós: Einwickelung. 
Békadaganat: Froschgeschwulst. 
Bekötés , kötözés , kötés , seb-

kötés , sebbekötés : Verband. 
Bélbokor : Daranschlinge. 
Belénd: Hyoscyamus. 
Beléndolaj : Hyoscyamusöl. 
Beléndvonat: Extractum hyos-

cyami. 
Bélhúr : Darm sei te. 
Bélhuzam, l^élcső: Darmkanal. 
Béliszam : Darmvorfall. 
jBélmetesz, bélkés : Enteroto-

mus. 
Bélolló : Darmscheere. 
Belrész , zsiger : Eingeweide. 
Bélsár : Foeces. 
Bél, tekervényes : Krummdarm. 
Béltürerilet , béltárem : Volvu-

lus (invaginatio , intussuscep-
tio). 

Bélvarrat: Darmnaht. 
Bélyeg, különtermészetű: Speci-

fischer Character. 
Benge-nyujtvány: Process. cu-

ronoideus maxillae inferioris. 
Bénulás , szélütés , szélsujtás : 

Lähmung. 
Berz , berzerő, Berzeség : Ele-

ctricitaet. 
Berzegetés: Electrisiren (das). 
Beszorulás, kiszorulás , börtön-

zés : Einklemmung. 
Beszürcsölt, beszürcsölve, at-

szürcsölve : Infiltrirt. 
Betegemelő: Krankenheber. 
Betegség, gyógy tudományi : Me-

dicinische Krankheit. 
Betegség , helybentámadt: Idio-

pathische Krankheit. 



Betegség, kór jeles : Symptoma-
tische Krankheit. 

Biczegés, együttszült: Angebor-
nes Hinken. 

Biczegés, sántitás : Hinken. 
Billentyű: Klappe. 
Bimbógyüsző: Warzenhütchen. 
Bódár: Narkotisch. 
Bódár növenyek : Narkotische 

Pflanzen. 
Bódulás , käbuläs : Betäubung. 
Bojtorjángyök : Radix Barda-

nae,-
Bolygideg : Nervus vagus. 
Bomlás , szétbomlás, f ölbomlás: 

Störung. 
Boncztudomány, öszvehasonli-

tó: Comparative Anatomie. 
Boncztudomány , rajzoló : Be-

schreibende Anatomie. 
Borék : Hodensack. 
Boréksérv : Hodensackbruch 

(Hernia scrotalis , oscheoce-
le). 

Borkőolaj: Weinsteinöhl. 
Borkő, tisztított: Cremor tartari 

depuratus. 
Borogatás , borongatás, boro-

gatmány : Fomentatio. 
Boroszlányhéj : Seidelbast. 
Borostyánkő: Bernstein. 
Borostyánkőiéi: Bernsteinessenz. 
Borostyánmeggyvíz : Aqua lau-

rocerasi. Kirschlorbeerwasser. 
Boroszlányhéj: Cort. mezerei. 
Borzadás, borzongás, borzalom: 

das Frösteln. . 
Borzadozni, borzongani: Frö-

steln. 
Bőnye : Aponeurosis. 
Bőnyefejtyü, bőnyesisak : Galea 

aponeurotica. 
Bőr életmű : Hautorgan. 
Bőrhámlás : Abschuppung. 
Bőrhártya : Lederhaüt (cutis). 
Bőrlob : Hautentzündung. 
Bőrvöreg: Erythema. 
B<irvóreges : Erythemoides. 
Bőrvöreg, helybentámadt: Eryth. 

idiopathicum. 
Bőrvöreg , higanyos : Erythema 

mercuriale. 
Bőrvöreg, kór jeles : Eryth. sym-

ptomaticum. 

4 4 3 

Bőrvöreg, rokonszenves: Eryth. 
sympathicum. 

Bösövénymag : Sem. phellandr. 
aquat. 

Bujálkodás : Wucherung. 
Bujasenyv: Syphilis. 
Bujasenyvellenes : Antisyphili-

tisch. 
Bujasenyves: Syphilitisch, vene-

risch. 
Bujasenyv, közönséges : Allge-

meine Lustseuche. 
Bútor : Hausgeräth. 
Buzér, pirosító : Rubia tinctoria. 
Büröktapasz, amónás : Empl. de 

cicuta cum ammoniaco. 
B'úrü , kishid: Brücke. 
Bütyök : Condylus. 
Bütyökfölötti árok: Fossa epi-

condyloidea. 
Bütyöknyujtvány: Process. con-

dylcideus. 

c. 
Csappantó: Aderlassschnepper, 

Schnepper. 
Császármetszés , császárvágás : 

Kaiserschnitt. 
Csavar , csór : Schraube. 
Csecslob: Entzündung der Brü-

ste. 
Csecs-ütér, belső: Art. mamraa-

ria interna. 
Cselekvény : Akt. 
Cseplezütér : Art. epiploica. 
Csepfördő: Tropfbad. 
Cserepeg : Rhagas. 
Cserf 'ördők: Lohbäder. 
Csertapló: Eichenschwamm. 
Csík: Streif. 
Csikorka : Gratiola. 
Csillagtörés: Sternbruch. 
Csípcsont: Darmbein. 
Csípcsont taréja : Graethe des 

Darmbeines. 
Csipesz: Pincette. 
Csipesz, sodró : Torsionspincette. 
Csipesz, záros : Schliessbare Pin-

cette. 
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Cslpfaj dalom, csípzsába : Coxal-
gia. 

Csípfésü-kitünáttség : Eminentia 
ileopectinea. 

Csíjrfogó: Kneipzange. 
Csípízkór : Coxarthrocace. 
Csipizom, külső: Musc. iliacus 

externus. 
Csipizülés : Hüftgelenk. 
Csipkedés, viszketeg : Prickeln 

(das). 
Csipkés : Gezackt. 
Csiptáj' betegsége : Morbus co-

xarum. 
Csíptető: Klemme. 
Csípütér, közöns.: Art.iliaca com-

munis. 
Csípüté1-, külső: Art. iliaca ext, 
Csív (nem csŐ) : Canula. 
Csizmahorog : Stiefelhaken. 
Csomó, egyszerű (egyes): Ein-

facher Knoten. 
Csomó, sebészi : Chirurgischer 

Knoten. 
Csomószoritó : Knottenschnü-

rer. 
Csomóvető: Knotenschliesser. 
Csónakpólya , csónakos pólya : 

Kahnbinde. 
Csonkítani : Amputare. 
Csonkítás: Amputatio. 
Csontdaganat, göbös : Nodus. 
Csontelhalás : Absterben des 

Knochens. 
Csonthéj: Cranium. 
Csontfene , csont üszök : Necrosis. 
Csontfogó : Knochenzange. 
Csonthalál: Abslerben des Kno-

chens. 
Csonthártyavakaró: Beinhaut-

schaber. 
Csonthidfürész : Knochenbrü-

ckensäge. 
Csonthusany : Osteosarcoma. 
Csontizvéglob: Eatziind. d. Ge-

lenkenden d. Knochen. 
Csontképülés , csontképlődés : 

Knochenbildung. 
Csontkusztora : Kuochenbistouri. 
Csontlágyulás: Ostemalacia. -, 
Csontmetesz: Osteotomus. 
Csontosodás: Yerknöcherung. 
Csontreszelő: Knochenfeile, Kno-

chenraspel. 
Csontsenyv: Rhachitis. 

Csontszálkafogó : Knochensplit-
terzange. 

Cszontszu, szu: Caries. 
Csontszu, központi : Caries cen-

tralis. 
Csonttoboly (holttetem) : Exosto-

sis , tophus. 
Csórgépely : Schrauben-maschi-

ne. 
Csorvás : Gastrisch. 
Csőr : Klystier. 
Csőre: Klystierfeuchtigkeit. 
Csukafej : Hechtkopf. 
Csuklónemű: Gewindartig (ging-

lymus). 
Czérnaszalag , czérnamadzag : 

Zwirnband. 
Cviczkóráfű : Herba millefolii. 
Czitromnedv: Zitronensaft. 
Czombideg : Schenkelnerv. 
Czombív: Schenkelbogen. 
Czomb' kétfejű izma: Musc. bi-

ceps cruris. 
Czombütér : Schenkelschlagader. 

D. 
Dagadó (p. o. kérőbül) : Qwell-

meissel. 
Daganat, lépfajta: Tumor sple-

noideus. 
Daganat, vízkóros: Wassersüch-

tige Anschwellung. 
Darázs: Wespe. 
Dárdany : Antimonium. 
Dárdanybor: Spieszglanzwein. 
Dárdany félék : Antimonialia. 
Dárdanynedv , szappanos : Li-

cjuor saponis stibiati. 
Dárdanyvaj , sósavas dárdacs : 

Butyrum Antimonii. 
Daruorr : Kranichschnabel. 
Derékpólya, derék-szoritó: Leib-

binde. 
Dermenet, holtgörcs : Tetanus. 
Dermenet, sebzési, sebdermenet: 

Wundstarrkrampf. 
Desault' zsindele : Schiene v. 

üesault. 
Deszka lejtő, kettős : Doppelt in-

clinirtes Brett. 
Diszleni : Gelingen. 
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Dob, helybentámadt: Idiopati-
scher Bubo. 

Dob , kelevény : Bubo. 
Dobok , rokonszenves, együttér-

zésbeliek : Sympathische Bubo-
nen. 

Dobsérv : Bubonocele. 
Dongaláb : Klumpfuss (varus). 
Dörzsorvoslás , kenorvoslás : 

Schmiercur. 
Dudor , emelkedmény : Hervor-

ragung. 
Dugizom: Musc. obturatorius. 
Dugszálag : Ligám, obturatori-

um. 
Dühméreg : Wuthgift. 
Diihödés, dühöngés, dühösség, 

ádázsag: Raserey. 
Dühösség, önkénytes : Rabies 

spontanea. 
Düllmirigy : Prostata , Vorsteh-

drüse. 

E. 
Ebádázság , dühösség , bomlás , 

veszettség: Rabies canina. 
Éber : Vigil. 
Ebtejfestvény , fütejfestvény : 

Tinctura euphorbii. 
Ecsetnyalat, ecsetnedv: Pinsel-

saft. 
Edényrecze : Gefásznetz. 
Égény : Naphte (Naphta) aether. 
jÉgés, megég és; megégetés: Ver-

brennung : 
Egésség, föltételes : Relative Ge-

sundheit. i 
Égvény: Alkali. 
Egyenletlen , egyenletlenül: Un-

gleich. 
Egyesület , szeméremcsontoké: 

Symphisis ossium pubis. 
Egyetérzés : Consensus. 
Egyetérzésbeli : Consensuell. 
Egykedvűség , kedvimám : 

Gleichgültigkeit. 
Egyszerű.: Einfach. 
Együttérzideg: Nervus sympa-

thicus. 
Ehorvoslás , éhgyógyitás, bójl-

orvoslás: Hungercur. 

Ehrlich nyomó eszköze: Com-
pressorium v. Ehrlich. 

Elcsusszanás , elhibbanás : Ver-
rückung. 

Éldelem: Genusz. 
Élelem , élemény : Kost. 
Élemény, állati: Thierische Kost. 
Eletfolyam , életfolyamat: Le-

bensprocess. 
Életmű.: Organon. 
Eletmüség : Organismus. 
Eletműves : Organisch. 
Eletművezetség : Organisation. 
Élettelly : Lebensfülle (turgor 

vitális). 
Elevedés, evesedés: Verjauchung. 
Elfajulás , elfajzás , elveteme-

dés: Entartung. 
Elfajzás : Verbildung. 
Elfajzás, csomós: Knotige Ent-

artung. 
Elfogadó, korcsolya: Vehikel. 
Elhalt, fenésen : Nekrosirt. 
Ellenhasadék : Gegen spalte (con-

trafissura). 
Ellennyitás, ellennyilás : Gegen-

öífnung. 
Ellennyujtás : Contraextensio. 
Ellentartó : Gegenhalt, retina-

culum. 
Ellentörés : Gegenl)ruch (contra-

fractura). 
Elofok : Promontorium. 
Előjel: Vorboth. 
Előkészület: Praedispositio. 
Elpattanas , durranás , berzes : 

ElectrÍ8che Explosion. 
Elszigetelni, megkülönözni : iso-

liren. 
Elszolgáltatás : Ableitung. 
Eltakaró : Schneidenmesser , 

Schneidendecker. 
Elzáródás , bezáródás : Ver-

schliessung. 
Emelcső: Hebel. 
Emelcső, kuposzlopkép'ú: Pyrami-

denförmiger Hebel. 
Emelcsőnemű : Hebelartig. 
Emésztődés, aszkóros : Hectische 

Consumtion. 
Emlesz , emelintő : Elevatorium. 
Emv : Chymus. 
Emvfolyás : Ausfluss des Chymus. 
Epeinger : Gallenreiz. 
Epesipoly : Gallenfistel. 
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Érczszerecsen: Aethiops mine-
ralis. 

Érdus : Gefäszreich. 
Érlökködét : Pulsatio. 
Érméczes , rugalmas : Elastisch. 
Érnyomasz, érsajtó : Tourniquet. 
Érnyomasz, peczkes : Knebelto-

urniquet. 
Érnyomasz , csatos : Schnallen-

tourniquet. 
Érnyomasz, csavaros, csór érnyo-

masz : Sehraubentourniquet. 
Érnyomasz, hengeres : Wellen-

tourniquet. 
Érnyomasz, peczkes és csatos : 

Knebel-Schnallen -tourniquet. 
Érnyomasz , tábori , érsajtó : 

Feldtourniquet. 
ErSbeli: Dynamisch. 
Éróbölenyészét, betömülés : Ob-

literation. 
Erőcsüggtdési : Asthenisch. 
Erőlködés : Dräugen (das). 
Érömleny : Extravasat. 
ErőmŰves: Mechanisch. 
Erőművezet: Mechanismus. 
Erütés , érverés , kikimaradó , 

kikihagyó : Aussetzender Puls. 
Érvágó: Aderlaszschnepper. 
Érczsodrony : Metalldraht. 
Eszköz, nyomó\: Compressorium. 
Eszköztanitmány , sebészi esz-

köztanitmány : Instrumenten-
lehre. 

Étetőkő: Lapis causticus , Aetz-
stein. 

Étvágytalanság , étvágyhiány : 
Appetitlosigkeit. 

Ev : Jauche. 
Ev, fenés: Brandjauche. 
Evszivár , evválasztás : lauche-

absonderung. 

F. 
Fa-állás : Hölzernes) Gestell. 
I agyúdaganat: Steatoma. 
Fagyúdaganatos : Steatomatös. 
Fogyás , megfagyás : Erfrie-

rung. 
Fagy daganat, vaktetá : Frost-

beule. 

Faitah Holztrank. 
Fancsont, szemeremcs'ont .Scham-

bein. 
Fanizvógás : Sohoosfugen-

schnitt. 
Farcsikcsont : Steiszbein. 
Farizom: Musc. gluteus. 
Farkastorok: Wolfsrachen. 
Farkastorok, kettős: Doppelter 

Wolfsrachen. 
Fasav: Holzsäure. 
Faszerfőzet, faszerital: Decoct. 

spec. lignor. 
Fecskegodriczvonat : Ext. che-

lidonii majoris. 
Fecsmetesz : Syringotomus. 
Fehér daganat,fájdalmas.Phleg-

matia alba dolens. 
Fehérfolyás : Weiserfluss. 
Fehérnye : Albumina. 
Fehérnyés : Albuminös. 
Fejbicczentő: Kopfnicker. 
Fejbőr: Kopfscharte. 
Fejcsomó . Milchknoten. 
Fejér: Carotis. 
Fejgyám : Atlas. 
Fejkendő, háromszegletü : Drei-

eckiges Kopftuch. 
Fejpólya, fejszoritó : Kopfbinde. 
Fekély: Geschwür. 
Fekélyedés : Verschwärung. 
Fekély, harapódzó : Phagadaeni-

sches Geschwür. 
Fekély, különtermészetÜ: Speci-

fisches Geschwür. 
Fekély lap , fekélyfólübet: Ge-

schwürfläche. 
Fekvély : Decubitus. 
Felibe átlátszó : Halbdurchsich-t i g - -
Félrebeszed: Irrereden. 
Fene: kalter Brand. 
Fene, fekvélyes (üszök inkább) -

Gangraena ex decubitu. 
Fene , hidegfene : Sphacaelus. 
Fene, nedves : Feuchter Brand. 
Fene, száraz: Trockener Brand. 
Fenevar , pörk , pörkvar , ége-

tett pörkvar : Brandschorf. 
Fénymáz : Firniss. 
Fénymázos : Lackirt; 
Fenyűtoboz : Fichtenknospen. 
Fércz : Heft. 
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Férczelés , aggatás : Heftung. 
Fércztű: Heftnadel. 
Ferde : Schief (obliquus). 
Ferjany : Arsenicum. 
Fertezés, ferteződés: Ansteckung. 
Festvény : Tinctura-. 
Festvény, illatos, savanyu : Tin-

ctura aromatico-acida. 
lestvény, kénsavanyú : Tinctura 

sulfurico-acida. 
Feszülés, életbeli : Vitale Span-

nung- r , 
Ficzamodás a' czombe önkeny-

tes : Luxatio foemoris sponta-
nea. 

Ficzamodás , menyülés : Luxa-
tio , Verrenkung. 

Ficzamodás, önkénytes : Luxatio 
spontanea. 

Fitymabörtön, fitymaszor : Phi-
mosis. 

Fodorhurok : Gekrösschlinge. 
Fcdorütér; Art. meseuterica. 
Fogalom , fogat: Begriff. 
Fogantyú : Ansa. 
Fogasz:. AgrafTe. 
Fogász , fogorvos: Dentista. 
Foghuslob: Parulis, 
Foglalványlob , izületlob , íz-

lob : Entzündung der Gelenke. 
Fognyujtvany , fogképü nyujt-

vány : Processus odontoideus. 
Fogó : Zange. 
Fogó, kanálképü : Löffelzange. 
Fogövezércsív: Zangengorgeret. 
Fogzaios, fogas : Gezahnt, 
Fok , hágcsó: Grad. 
Folyamat, fekélyedö, fekélyedés 

falyamata: Verschwärungspro-
cess. 

Fonalszalagcsa : Faden - bänd-
chen. 

Forrázat: Aufguss. 
Forromány: Epiphysis. 
Fölbőr, hám : Oberhaut. 
Fölbőrlehámlás : Abschilferung 

der Oberhaut. 
Fölcserepedik : sich abblättern. 
Fölcserepedzés, réteges: Schich-

tenweise Abblätterung. 
Föleresztett: Diluirt. 
Fölernyedés : Auflockerung. 
Föllengül , f ölernyed , tágul, 

enged: Auflockern sich. 

Fölosztás, kórtudományi: Noso-
logische Eintheilung. 

Fölpállás , fólturlás , kikérge-
sedés , kipállás : ^Excoria-
tio. 

Fölrétegzik : sich abblättern. 
Fölszivás, fekélyitő, fólfekélyi-

tő: Verschwärende Aufsaugung 
Föltest : Oberkörper. 
Fölturlik , főlpállik : Excoriari 
Fölület: Oberfläche. 
Fördész : Bader. 
Fördészség: Baderthura. 
Fulánk: Stachel. 
Függér: Aorta. 
Függér, hasüri: Aorta abdomi-

nalis. 
Függesztő v. kendőperecz: Sus-

pensorium. 
Függőhas: Hängebauch. 
Függőleges, függélyes : Senk-

recht , Vertical. 
Fügöly , to/ongy : Condyloma. 
Fültömirígylob: Entzündung d 

Ohrspeicheldrüse. 
Fűrész , kézi : Handsäge. 
Fűszeres : Aromatisch. 
Fűszer, illatos : species caepha-

licao. 
Fűszer, lágyitó: Species emolli-

entes. 
Fűtüsző: Kräutersackchcn. 

G. 
Gaják-f estvény , amónás : Tin 

ctura guajaci ammoniata. 
Galbántapasz : Emplas. de Gal-

bano. 
Gálicz : Vitriolum. 
Gáliczzákány: Elixirium vitrioli 
Galvánosság: Galvanismus. 
Garat: Schlund (pharynx). 
Garatfogó: Schlundzange. 
Garathorog: Schlundhaken. 
Garatmarok : Schundshirm. 
Garatmetesz : Pharyngotomus. 
Garattaszitó : Schluudstösser. 
Gát, közephás : Hamm. 
Gátőr : Mediastinum. 
Geny: Eiter. 
Genybél. Eiterpfropf. 
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Geny daganat; Abscess. 
Genyedékek : Pustulae. 
Genyedék , gonoszféle: Bösartige 

Pustel. 
Genyedés . Eiterung. 
Genyedni: Eitern. 
Geny fürkészet: Eiterprobe. 
Gcnygyülem: Eiteransammlung. 
Geny képződés: Eiterbildung. 
Genykutacs : Fontaneila. 
Genymell: Eiterbrust. 
Geny szalag: Haarseil. 
Geny szalag fogó : Haarseilzange. 
Geny szalag, ikképü : Keilförmi-

ges Setaceum. 
Genyszalagtá : Haarseilnadel. 
Geny zsinór: Eiterschnur. 
Gépely, erőmű: Machina. 
Gépely, kinyújtó : Extensious-

maschine. 
Gerely : Lancette. 
Gerely - árpa , szemképü : Ger-

stenkornförmige Lancette; Lan-
cette á grain d' orge. 

Garely, gúlaképü : Pyramidenför-
mige Lancette. 

Gerely, spanyor : Spanische Lan-
cette. 

Gerely szúrás : Lancettenstich. 
Gerely , zabképü : Haferkornför-

mige Lancette. Lancette ä grain 
d' avoine. 

Gerezna , lecsomoszolt: abge-
legene Matratze. 

Gesztenyehéj , vad: Kastanien 
rinde. 

Godricz: Chelidonium. 
Gonoszféle, roszféle : Bösartig. 
Gödör S-képü : Cavitas sigmoi-

dea. 
Gőgfedá: Epiglottis. 
Gőgsip: Luftröhre (trachea). 
Gőgsipmetesz: Tracheotomus. 
Gőgsípmetszés : Tracheotomia. 
Gömbköröm, gömbhuzó : Kugel-

zieher. 
Gömbölyüded : Sphaericus. 
Gömb , teke : Kugel. 
Görbedés: Verkrümmung;. 
Görcsszéllesztő, görcscsillapitó: 

Krampfstillend. 
Görvély : Scropheln. 
Görvélyes : Scrophulös. 
G^mó : Höcker. 

Gumó, járomképú : Jochförmigei 
Höcker. 

Guta , gutaütés : Schlagflusz. 
Gyakpont: Insertionspunct. 
Gyalog fenyűfa : Lignum juni-

peri. 
Gyalogfenyülésürü : Pioob Juni-

peri. 
Gyanitmány: Vermuthung. 
Gyanítni , hozzávetni : Vermu-

thcn. 
Gyanta, rugalmas : Elastisches 

Harz. 
Gyermekágyi, hétágy i; Puer-

peral. 
Gyógybánás, ingerenyhitő: Pieiz-

mindernde Behandlung. 
Gyógybánás, orvosi : Medicini-

sches Handeln. 
Gyógymód, lobellenes : Antiphlo-

gistiscbe Heilmethode. 
Gyógymüvészség : Heilkunst. 
Gyógy terv. Heilplan. 
Gyolcshengercse : Leinwandcy-

linder. 
Gyomorcsuk , gyomorzár: Py-

lorus. 
Gyökönke: Valeriana. 
Gyuladás , birálatos : Kritische 

Entzündung. 
Gyuladás, genyedő: Eiterungsent-

zündung. 
Gyuladás , Jiegesztő: Adhaesive 

Entzündung. 
Gyuladás , izgékony : Inűamma-

tio erethistica. 
Gyuladás , lob : Entzündung. 
Gyuladás, mélybeható: Phlegmo-

nöse Entzündung. 
Gyurma} enyves : Glutinöse Mas-

se. 
Gyurma , mészféle: Kalkartige 

Masse. 
Gyurma , tömeg : Massa, 
Gyüszőfű: Digitalis. 

H. 

Hagymaszagú tarorjafü: Her-
ba scordii. 



Hagyma, tengeri : Squilla. 
Hagymáz: Typhus. 
Haj dag , érvégtágulás : Telean-

giektasia. 
Hajér : Capillargefász. 
Hajlam : Anlage. 
Halántékizom : Musc. tempora-

lis. 
Halánték'útér: Art. tempó ra-

lis. 
Hallet savanya: Acidum Hal-

Ieri. 
HallgacsS: Sthetoskop. 
Hályoggerely : Staarlanze. 
Hályogkés: Staarmesser. 
Hályogtá : Staarnadel. 
HályogtŰfogó : Staarnadelzange. 
Hályogtűhorog : Staarnadelha-

ken. 
Hamag, alszénsavas : Sal alkali 

vegetabile. 
Hamag, dárdacsos, borkősavas: 

Tartras lixivae stihiatus. 
Hámkorpádzás : Abschilferung 

der Oberhaut. 
Hangízelés : Articulatio toni, 
Hangt'ómesz: Stethoskop. 
Hangyamászás, bizsergés.-Amei-

senkriechen. 
Haránt, ászok: Transversus. 
Harapódzás: Fortschreiten (das). 
Harisnya, fűző: Schnürstrumpf. 
Harmaglat: Triangulum. 
Hársfaszén: Lindenholzkohlen. 
Hártya, tömlőképü : Membrana 

sacciformis. / 
Hasábkép'á ; Prismatisch. 
Hasgyüró: Bauchring. 
Hassérv: Bauchbruch. 
Hasvágisr\ hasmetszés : Bauch-

schnitt. 
Hasvarrat : Bauchnaht, gastro-

raphia. 
Hasvízkör : Bauchwassersucht. 
Hatalombeli: Potentiell. 
Hátdermenet: Opisthotonus. 
Hátgerincz, hasadt: Gespaltener 

Rückgrath. 
Hátgerincz, hasadt; hasadt orj : 

Spina bifída. 
Hátgörbedés, hátpúp, háthoporj, 

hátpúposság: Gibbus (cypho-
sis). 

CHELIUS. SEBÉSZSÉG. II. K-

449 

Hátizom, legszélesebb, legszéle-
sebb hát izma : Musculua la-
tissimus dorsi. 

Hegedék , hegedmény : Concre-
mentum. 

Hegedés , elsőszándékbeli : Reu-
nio per primam intentionem. 

Hegedés, másodszándékbeli: Re-
unio per secundam intentio-
nem. 

Hegyfedő: Spitzendeckel. 
Hegyláb : Spitzfusz. 
Hegytakaró : Spitzendecker. 
Helyezet, borintó ; borintás : 

Pronatio. 
Helyezet, hanyintó } hanyíntás : 

Supinatio. 
Helytálló, helyben maradó,iilénk, 

helytülő: Fixus, (volatili con-
trarium). 

Helytévedés: Dislocatio. 
Hereeny észedés, tökfogyás, tök-

teperedés : Schwinden der Ho-
den. 

Herelob , töklob : Entz. d. Ho-
den. 

Hervatag : Welk. 
Heveny : Frisch (recens). 
Hevenyében: in recenti. 
Heves , erős , nagy : Heftig. 
Hevesség: Heftigkeit. 
Hévfejlődés : Wärmeentwicke-

lung. 
Hévmérő, hévmérü : Thermome-

trum. 
Hévtermődés: Wärmeerzeugung. 
Higacs, hugyagos : Merc. solub. 

Hahn. 
Higagír, vörös: Rothe Praecipi-

tat-salbe. 
Higag , olvaszthatlan, hugyagos; 

sósavas , v. levált fehér hi-
gany : Mercurius praecipitatus 
albus , v. Murias hydrarg. am-
moniacalis insolubilis. 

Higag , rágó, sósavas , v. rágó 
higany : Sublimat. 

Higag, vörös: Mercurius praeci-
pitatus ruber. 

Higany , édes , enyhe ; enyhe 
sósavas higacs: Mercurius dul-
eis. 

32 
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Higany, enyhe , édes , enyhesó-

savas higacs ; enyhe sósavas 
higany: Versiisstes Qwecksil-
ber. 

Higany, fojtósavas: Salpetersau-
res Qwecksilber. 

Higany ír, szürke : Graue Qweck-
silbersalbe. 

Higany ír , vörös : Ungv. raerc. 
praecipitati rubri. 

Higany kénét , dárdanyos : Cin-
nabaris Antimonialis. 

Higanykénet , dárdanyozott : 
Aethiops antimonialis< 

Higanykénet, fekete; Aethiops 
mineralis. 

Higanykór: Morbns mercurialis. 
Higany olvadék, fdjtósavas , v. 

olvasztott fojtósavas higany : 
Liquor hydrargyri nitrici. 

Higany,salétromos : Mercur. ni-
trosus. 

Higor, rivóka: Hydatis. 
Higviriczgyök: Radix liquiritiae. 
Himlő; csécs: Blattern, Pocke-
Hinta : Schwebe. 
Hintagépely: Schwebemaschine. 
Hippocrates sipkája: Mütze v. 

Hippocrates. 
Hirtelen egyesítés, hirtelen egye-

sülés : Schnelle Vereinigung. 
Hollorrkarizom: Musc. coraco-

brachialis. 
Hollorr nyujtvány : Process. co-

racoideus. 
Hólyagosa : Bläschen. 
Hólyagnyitó, hó'lyagmetesz: Cy-

stotomus. 
Hólyagtapasz : Blasenpflaster. 
Homlokizom: Musc. frontalis. 
Homlokkötő , homlokszoritó : 

Stirnband. 
Homloköböl: Stirnhöhle. 
Homlokütér: Art. frontalis. 
Homoksásgyökér : Radix carecis 

arenariae. 
fíomorodás : Vertiefung. 
Horgany-kenőcs : Zinksalbe. 
Horgany , kénsavas : Schwefel-

saures Zink. 
Horganyvirágok : Zinkblumen. 
Horny , borozda . Furche. 
Horogcsipesz : Hakenpincctte. 
Horog, kettős : Doppelhaken. 

Horpaszizom: Musc. psoas. 
Horpaszlob : Psoitis. 
Horzslövet, cseszlóvet : Luft-

streif8chuss. 
Hoszam: Longuette. 
Hörg : Bronchus. 
Hudcsap: Katheter. 
Hudcsőlob : Entz. d. Harnröhre, 
Hudcsőmetesz: Urethrotomus. 
Hudvezéd: Harnleiter. 
Hugyag, alszénsavas: Flüchti-

ges Laugensalz. 
Hugyag, sósavas , Szalamiasó : 

Salmiak. 
Hugyag, tiszta , folyó : Liquor 

ammonii caustici, 
Hugyany , etető: Aetzendes Am-

monium. 
Hugyrekedés , hugyfólakadás : 

Urinverhaltung. 
Hugysipoly, vizellctsipoly: Urin-

fistel. 
Hugyszűrelem: Harninfiltration. 
Hugyülepet: Urinbodensatz. 
Hullámzás : Fluctuatio. 
Hullámzás, szotyogás: Schwap-

pung. 
Hunyorgyökér: Schwarze Niess-

wurzel (Rad. Helleb. nigri). 
Hurok, bokor, ürk, hurokbokor . 

Schleife. 
Hurokvivő, hurokhordó: Schlin-

genträger. 
Husáng : Knebel (1. Márton). 
Husany: Sarcoma: 
Husanyos: Sarcomatös. 
Húsbujálkodás, vadhús : Caro lu-

xurians. 
Husszömölcsök sarj adása: Bil-

dung der Granulationen, 
Husvágy ; Fleischgier. 
Hűvelyiszam: Schneidenvorfall, 
Hüvelytükör: Speculum vaginae. 

I . 

iboló : Jodina. 
Ibolófestvény : Tinctura jodinafe. 
lbolóir : Jodsalbe. 
Idegerő: Nervenkraft. 
IdeghÜvely: Nervenscheide (neu-

rilema) 
Ideg , kózepetti : Mediannerv. 
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Idegnyomó : Nei vencompressori-
um. 

Idegrendszer, duczosGangliöses 
Nervensystem. 

ldegtünemények : Nervenzufälle. 
Ideg, visszatérő: Nervus recur-

rens. 
Idom - Figur, Gestalt. 
ldomfajulás , idomtalanság, ék-

telenség : Doformitaet. 
Idomtalanság : Ungestaltheit. 
Időjárás, időalkotmány , idő-

rendelet : Witterungsconstitu-
tion. 

Időpercz , perczenet. Minutum. 
Ikelődótt: Eingekeilt. 
Ikképü: Keilförmig. 
Ikrálló: Wadenstiick. 
Imámitott: Neutralisirt. 
I n : Flechse (Sehne , tendo). 
Ingás : Erregung. 
Inhüvely : Sehnenscheide. 
íny : Gaumen. 
ínygerely : Gaumenlancette. 
íny, hasadt: Palatum fissum. 
íny varrat: Gaumennaht. 

egyiptomi: Ungventum aegip-
tiacum. 

Ír, oszlató {jobb érlelőir) : Ungv. 
digestivum. 

Ir , szálló (szállékony) ; röpír : 
Flüchtige Salbe. 

Iszam-. Prolapsus, Vorfall. 
ívfilrész: Bogensäge. 
íylékesz : Bogentrepan. 
Izbetegség, foglalvány nyavalya: 

Gelenkkrankheit. 
ízdaganat, fehér/ Tumor albus 

articu lórum. 
ízeit : Artjeiííirt. 
Izgás Reizung. 
Izgó , izgékony: Eretisch. 
ízmeredés , tagmeredés , tagme-

redség : Ankylosis. 
íznedv : Synovia. 
Iznedvhártya: Synovialhaut. 
lznedvhártyalob : Entz. d. Syno-

vialhaut. 
Izom, belső, tömérdek : Musc. vas-

tus internus. 
Izom, czombközelitő: Musculus 

adductor cruris. 
Izom , félhártyás : Musc. semi -

membranosus. 

Izom, félinas: Musc. semitendi-
nosus. 

Izom, hererázó: Musc. cremas-
ter. 

Izom, kótaláncsás: Deltamuskel. 
Izom, lapcsontalatti-. Musc. sub-

scapularis. 
Izom, nagy, görgeteg : Musc. te-

res major. 
Izom , tövisalatti ; Musc. infra-

spinatus. 
Izom , tövisf ölötti : Musc. supra-

spinatus. 
ízporc7 : Gelenkknorpel. 
ízszálag : Gelenkband. 
ízszivacs, iztapló : Fungus arti-

culorum. 
ízülés, természetellenes: Articn-

latio praeternaturalis. 
ízüreg : Gelenkhöhle. 
ízvápa : Pfanne. 
ízvég : Gelenkende. 
Izzadmány : Exsudatum. 
Izzadság, oldódzkodásbeli (oldo -

zó). Colliquativer Schweiss. 
Izzóhenger: BrenncyLinder, 
Izzóvas : Glühendes Eisen. 
Izzvas : Glüheisen. 
Izzvas, csomós: Knopfföriniges 

Glüheisen. 
Izzvas, fejszekép'ú : Beilförmi-

ges Glüheisen. 
Izzvas, gombkép'á: Knopfförmi-

ges Glüheisen. 
Izzvas , gálakép'ú : Pyramiden-

förmiges Glüheisen. 
Izzvas, liasábképü: Prismatisches 

Glüheisen. 
Izzvas, ikkép'ú: Keilförmiges 

Glüheisen. 
Izzvas, köbképü: Würfelförmiges 

Glüheisen. 
Izzvas, kupképu : Kegelförmiges 

Glüheisen. 
Izzvas, olajszemképü: Olivenför-

miges Glüheisen. 
Izzvas, pénzképü : Münzenförmi-

ges Glüheisen. 
Izzvas , tekekép'á : Kugel föl mi ' 

ges Glüheisen. 
Járvány : Epidemie. 
Ját , drusza : Homonyinus, 
Jóslat: Prognosis. 
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K. 
Kacsibaláb : Plattfusz , valgus. 
Káfor : Caraphora. 
Kajennaborsfestvény , Tinctu-

ra piperis cajennae. 
Kalauz, korcsolya: Conductor 

(Träger). 
Kalaüzkutasz ; Leitungssonde. 
Kantárpólya; Halfterbinde. 
Kanyarodék, S-képü: S-förmige 

Ausschweifung. 
Kanyartoll : Parabolische Fe-

der. 
Kapcsolat, csuklós : Cbarnier. 
Kaponyahártya : Pericranium. 
Kappanőr : Arnica. 
Karakasztó : Armschlinge. 
Karczaaz: Scarificatorium. 
Karczképü nyujtvány : Process. 

styloideus. 
Karczozás : Scarifícatio. 
Karczozni : Scarifíciren. 
Karizom : Musc. brachialis. 
Karizom, háromfejű.. Musc. tri-

ceps brachii. 
Karizom , háromfejű : Dreiköp-

figer Armmuskel. 
Kar kétfejű izma: Musc. biceps 

brachii. 
Karoly (/. Márton): Sperber. 
Károlyfúred : Karlsbad. 
Karolypólya : Sperberbinde. 
Karpolcz, Hippocratesé : Ambe 

Hippocratis. 
Karszekrény : Armlade. 
Karütér: Art. brachialis. 
Kátéfestvény : Catechutinctur. 

Tinctura Catcchu. 
Kecskeláb : Geissfuss. 
Kedvélyállapot, unatkozot, ked-

velyidegzet: Verdrossene Ge-
müthsstimmung. 

Kedvélymozgás, kedvélymozga-
lom : Gemüthsbewegung. 

Kedvélyrázadalom : Gemiithser-
schütterung. 

Keh : Asthma. 
Kékdaganat , szederjesség : Ec-

chyinosis. 
Kéksav: Blausäure. 
Kelevény : Abscess. 
Kelevény, torlódásbeli v. tályog: 

Congestions abscess. 

Kelis : Blutchware. 
Keményedés : Verhärtung. 
Kengyelféle : Bügelartig. 
Kengyel, talpalló : Steigbügel. 
Kengyelvas , kanyarvas : Bügel. 
Kénmaj : Schwefelleber. 
Kénsavi Schwefelsäure. 
Kenszappan: Schmierseife. 
Képelet : Gebilde. 
Képlődékeny : Plastisch. 
Képlődékenység, sükerség : Plas-

ticitaet. 
Képződés : Bildung. 
Képződés , korcs v. sete : Miss-

bildung. 
Kéreg: Callus. 
Kerek, akasztó , feszítő : Stell— 

rad. 
Keresztcsipforradás: Symphisis 

sacroiliaca. 
Kereszt - csípporczízülés : Syn-

chondrosis sacroiliaca. 
Kérő: Charpiewieken , Wieke. 
Keserag, szénsavas: Carbonas ma-

gnesiae. 
Keserédes venyigék: Slipites dul-

camarae. 
Késfürész : Messersäge. 
Később következő, aztán követ-

kező : Consecutiv. 
Készület v. bánás, erőműves: Me-

chanische Vorrichtung. 
Készület, feszítő: Streckapparat. 
Kettőzmény : Duplicatur. 
Kézlékesz: Handtrepan (trephi-

ne). 
Kézlékesz : Trephine. 
Kerőr v. kérvédő: Meningophy-

lax. 
Kéztő: Handwurzel (Carpus). 
Kicsucsorodott: Aufgeworfen. 
Kificzamodás, isméti: das Wi-

dervorfallen. 
Kificzamodás, kimenyülés : Lu-

xatio. 
Kigyógége : Serpentaria. 
Kinómézga: Gummi Kino. 
Kirétegzés , fólemyedés : Ex-

foliatio. 
Kitömni, kidugaszolni, tépdu-

gasszal kitömni : Tamponiren. 
Kivájulás: Aushöhlung. 
Kocsány: Stiel. 
Komorvörös : Dunkelroth. 



Koncz, sipos csont : Röhren-
knochen. 

Konokfej : Caput obstipum. 
Kontárság: Pfuscherei. 
Kopajbalzam Copaibalsam. 
Koponyafúró: Schädelbohrer. 
Kórápoly : Krankenwärter. 
Kör áttétel: Metastasis. 
Kóráttételes : Metastaticus. 
Kórboncztudomány : Pathologi-

sche Anatomie. 
Korcsszínü : Missfarbig. 
Korcsvegyület: Kakochymie. 
Kórhajlam: Krankheitsanlage. 
Körhatárzat, kórösmeret: Dia-

gnose. 
Körház-fene , korházi fene : Ho-

spital-Brand. 
Kör izgékony ság: Erethismus. 
Köringyálö: Herumziehend. 
Korlátlödik : Begrenzen, sich. 
Korlátvonal: Begrenzungslinie. 
Kormányzat, életrendirányos : 

Diaetetisches Regimen. 
Kórmony mer edés, monymervedés: 

Priapismus. 
Kormosság: Schwärzüng. 
Korong , tárcsa : Sebeibe. 
Korpás, korpaféle : Furfuraceus. 
Kórszuny : Diathtesis. 
Kórszuny, geny es : Diathesis pu-

rulenta. 
Körtéret, kórismétülés : Rück-

fall. 
Kosborgyök: Salepwurzel. 
Kőfogó: Steinzange. 
Köhler sipkája, Köhlerische 

Mütze. 
Kőkem : Scirrhusí 
Kőkereső : Steinsucher. 
Kőkút aa^^öteinsonde. 
Köldöksérv : Nabelbruch. 
Kőmetesz: Lithotomus. 
Kőmetkés: Steinschnittraesser. 
Kőmetszike: Steinschnittsskal-

pell. 
Köntös , fehérlő: Tunica albu-

ginea. 
Könyökcsucs , könyökkampó: 

Olecranon. 
Kőolaj : Petroleum. 
Köpölycsappantó: Schröpfschnep-

per. 
Köpölykészület: Schröpfapparat. 
Köpölylámpa: Schröpflampe. 
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Köpölyuk: Schröpfköpfe. 
Kórjordulat : Tour. 
Körfordulat, szilánkos, gyalla-

dékos : Hobeltour. 
Körlekötés: Circularunterbin-

dung. 
Körlet, terjedet: Umfang. 
Körmetszet: Segment eines Zir" 

kels. 
Körömágy: Matrix ungvis. 
Körömméreg : Panaritium. 
Körömméreg, száraz: Trockener 

Wurm. 
Kórömperczlob: Entz. d. Na-

gel gliedes. 
Kőrösbogarak : Canthariden. 
Kőrösbogár festvény , kőrösfest-

vény : Cantharidentinctur. 
Kőrösbogárfestvény , kőrösfest-

vény : Tinctura Cantharidum. 
Körpólya : Zirkelbinde. 
Köszvény: Arthritis. 
Köszvényes : Arthritiscli. 
Kötés, bekötés , nyomó kötözés, 

nyo mkötózé s : Druckverband. 
Kötőlék , kötelék : Bandage. 
Kötőléktanitmány : Bandagen-

lehre , Verbandlehre. 
Kötőpólya , szalag : Bandstreife. 
Kötözés , bekötés, nyomó kö-

tés : Compressivverband. 
Kötözés , helybentartö , kötés : 

bekötés : Contentivverband. 
Közallomány, rostos v. kanafos: 

Fibröse Zwischensubstanz. 
Közegyen , párhuzamosság : Pa-

rallelismus. 
Közélet, életnem : Diaeta. 
Közéletbeli, életrendirány os: Di-

aetetisch. 
Közepkéz : Mittelhand, Metacar-

pus. 
Középső, lobüző: Antipblogisti-

sches Mittelsalz. 
Közjólérzet: Allgemeines Wohl-

befinden. 
Közösülés , elhálás : EeischlafT. 
Közszenv : Allgemeinleiden. 
Közvetett: Mittelbar. 
Közvetlen, közvetetlen : Unmit-

telbar. 
Kulcs (a' dentisticában) : Schlüs-

sel. 
Kup: Conus, Kegel. 



454 

Kupak : Aufsatz. 
Kupidomu: Konisch. 
Kúposzlop , gúla : Pyramide. 
Kusztora : Bistouri. 
Kusztora, gombos : Geknöpfte Bi-

stouri. 
Kusztora, hornyos: Furchen-bi-

stouri. 
Kutasz : Sonde. 
Kutaszcsípő: Sondengriffel. 
Kutaszfogó : Sondenfänger. 
Kutaszni, kutaszolni : Sondi-

ren. 
Kutaszvesszőj Sondenstäbchen. 
Külemény , nyirkos : Lymphati-

scher Habitus. 
Külemény , szokvány : Habitus. 
Különtermészetü ; különhatásu: 

Speciflsch. 
Küteg: Exanthema. 
Küteg , genyedékes : Pustulöser 

Ausschlag. 
Küteg , higanyos : Exanthema 

mercuriale. 

L. 
Lábadás , üdülés: Reconvales-

centia. 
Lábágy : Fussbett. 
Labda, téplabda : Pelotte. 
Lábdeszka, talpdeszka: Fuss-

brett. 
Lábhegy : Vorderfuss. 
Lábikra , gáz : Waden. 
Lágyékáro k: Leistengrube. 
Lágyékcsatorna : Leistencanal. 
LágyékgyürS : Leistenring. 
Lágyékkalász : Spica ingvinalis, 
Lágyéksérv: Leistenbruch. 
Lágyékszálag: Leistenband. 
Lágyinyrés , lágyinyrepedék , 

lágyiny' hasadéka : Spalte im 
weichen Gaumen. 

Lánczizzvas : Kettenbrennei-
sen. 

LánczvesszÜ: Kettenstäbchen. 
Lang : Alcohol. 
Lapocz : Spatel. 
Lapszakizom : Musc. omohyoi-

deus. 
Látgyöngeség: Gesichtsschwäche. 

Láthiány : Amaurosis. 
Laz : Laxus. 
Láz : Febris , Fieber. 

I Laz (gindár petyhüdt) alkot-
mány : Schlaffe Constitution. 

Lázborzalom : Fieberfrost. 
Láz, hagymázos : Typhöses Fie-

ber. 
Lázhev, lázmelegség : Fieber-

hitze. 
Láz , hurutos : Catarrhalisches 

Fieber. 
Lázmozgalom: Fieberbewegung. 
Lazsnak: Matte. 
Lebeny , karély ? Lappen. 
Lebenymetszés , karélymetszés : 

Lappenschnitt. 
Lecat1 csüggő lazsnaka: Le Cat's 

Hänge-matte. 
Légcsőmetesz: Bronchotomus. 
Légcsővek : Bronchiae. 
Légdaganat: Luftgeschwulst. 
Légely : Flasche. 
Légüres : Luftleer. 
Lehámlás: Desquammatio. 
Lehorozsválni : abradiren. 
Lékemelő , v. csontcsór : Tire-

fond (Beinschraube). 
Lékesz : Trepan. 
Lékesz, átrétegző: Perforativtre-

pan. 
Lékesz , kirétegző: Exfoliativ-

trepan. 
Lékesz, kuposzlopü: Pyramide des 

Trepans. 
Lékesz, markolatos : Kurbeltre-

pan. 
Lékesz, mérlegző: Trepan ä ba-

lance. 
Lékezés , lékelés : Trepanatio. 
Lékkoszorú : Trepankrone. 
Léknyilás, lék: TrepanöfTnung. 
Lekötés , leöltés : Unterbindung. 
Lekötés, leöltés, rászoritás : Li-

gatur (Unterbindung). 
Léi: Spiritus. 
Lemállott: abgestossen. 
Lemez : Platte. 
Lemezfürész : Blattsäge. 
Lemeztelenített, lemeztelenúlve ' 

Entblöst. 
Lencsecsont: Os orbiculare r, 

sesamoideum. 
Lencsekés: Linsenmeeser. 



4 55 

fjéitge , laz : Los. 
Léptályog : Milzbrand. 
Lerakodás, kóráttételes : Metas-

tatische Ablagerung. 
Lésürű: Roob. 
Letakarítani , lemeztelenitni : 

Bloslegen. 
Lett-dolog, történt dolog : That-

sache. 
Leydig betegemelője : Leydig's 

Krankenheber. 
Lobfok: Entzündungsgrad. 
Lobizgás: Entzündliche Reizung. 
Lobláz , gyulasztó láz : Inílam-

matorisches Fieber. 
Lobpille: Eutzündungsbaut. 
Lobroham: Entzündungsanfall. 
Lobüző, lobellenes : Antiphlo-

gistisch. 
Lobvörösség: Entziindungsröthe. 
Lóláb: Pferdefuss. 
Lugany, Alkali. 
Lugany , fölösleges szénsavval 

egyesült: Überkohlensaures Al-
kali. 

Lugany , szállékony y. lugso : 
Flüchtiges alkali. 

M. 
Magfogó : Kornzange. 
Magyal, téli : Ilex aquifolium. 
Máj , joh : Leber. 
Májas : Wulstig. 
Májnak akasztó szálaga : Li-

gám. suspensorium hepatis. 
Makk-kávé: EipÜelkaffe. 
Makkórv, múkkperecz : Para-

phimpsisT 
jMakktakár , makkkankó : Ei-

cheltripper. 
Makktyu , fityma : Vorhaut. 
Mákony : Opium. 
Mákonyszörp: Sirupus opiatus. 
Mandolalob : Entz. d. Mandeln. 
Mankó, hónalymankó : Krücke. 
Markolat, bóda, nyél: Handhabe. 
Másodrendbeli, másodlagos: Se-

cundaer. 
Másodrendbeli (sorbeli) sebláz: 

Febris traumatica secundaria. 
Másolat, módosítás : Modifica-

tio. 

Matrácz , gerezna, szőrally : 
Matratze. 

Medernyujtvány : Alveolarfort-
satz , Process. alveolaris. 

Megelőző szer , védszér : Vor-
bauungsmittel. 

Megszélhüdni, bénulni : Gelähmt 
werden. 

Megvetemedés , puffadás: Auf-
treibung. 

Megvizenyesedni : Oedematös 
werden. 

Méh' előrehajlása: Antroversio 
uteri. 

Méh1 hátrahajlása : Retroversio 
uteri. 

Méhhűvely : Mutterscheide. 
Méhiszam: Prolapsus uteri. 
Méhkoszorú : Pessarium. 
Méhszáj: Muttermund : 
Mellcsont, szegycsont : Brust-

bein. 
Melldermenet: Emprosthotonus. 
Mellékherelob : Epididymitis. 
Mellékkeringés : Collateralkreis-

lauf. 
Mellény : Leibchen. 
Mellény, fűző: Schnürbrust. 
Mellgenygyülem ; Empyema. 
Mellgörbedés, mellpáposság: Lor-

dosis. 
Mellizom, nagy : Musc. pectora-

lis major. 
Mellöv: Brustgíírtel. 
Mellpaizsizom : Musc. sterno-

thyreoideus. 
Mellpólya , mellszoritó : Brust-

binde. 
Mellső, előső : Vordere (der, 

die , das). 
Mellszakizom: Musc. sternohy-

oideus. 
Mellvízkór: Brustwassersucht. 
Merész , beavatkozó : Eingrei-

fend. 
Mergátló: Abaptiston. 
Mérséklet: Temperatura. 
Mérsékmény : Temperamentum. 
Mészag , villósavas : Phosphor-

sauere Kalkerde. 
Metf ölület: Schnittfläche. 
Metszés, hólyagalatti : Hypocy-

stotomia. 
Metszés , hólyagfólötti : Epicy-

stotomia. 
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Mézga , csontmézga , mézgás 
csontdaganat: Giimma. 

Mintaviasz : Modellwachs. 
MirhaJestvény:Tinctura myrrhae. 
Monymervedés, monybegyeredés: 

Erectiou des Gliedes. 
Monyorú, peteképű : Oval. 
Mor : Amaurosis. 
Mozgalmak, birálatos (bírálási)'. 

Kritische Bewegungen. 
Mozgás, körbeforgó: Rotirende 

Bewegung. 
Mozzanat, pillanat: Moment. 
Mum : Múmia. 
Mumféle , műmként : Mumien-

artig. 
Műcsín, (csínes) műfogás : Tech-

nicismus. 
Műbánás, sebészi : Chirurgisches 

Handeln. 
Működés : Function. 
Műmód, sebészi: Chirurgische Be-

handlungsart. 
Műnadály : Künstlicher Bluti-

gel. 
MŰsegedelem: Kunsthiilfe. 
Műtétei: Operatio. 
Műtétei, sebészi : Chirurgische 

Operation. 
Műtéteitanitmány : Operations-

lehre. 
Műtétei, véres : Blutige Opera-

tion. 
Műtevő: Operator. 
Műűgyesség, műkészség, művé-

szi ügyesség : Kunstfertigkeit. 
Művészi szültetés : Künstliche 

Entbindung. 

N. 
Nedv, buzgódó : Gährende Feuch-

tigkeit. 
Négy mester varrata: Naht d. 

4. Meister. 
Négyszegletű ágyékizom: Musc. 

quadratus lumborum. 
Nehezék : Qwentchen. 
Nekikészület : Prodromus. 
Némab'án , ondokság : Onanie. 
Nemezpapir : Pappe ; Kallpapír: 

Charta densata. 

Nemi rész , tenyaszrész : Ge-
schlechts theil. 

Nemi részek , tenyész-részek : 
Geschlechtstheile. 

Növetek, pöfedékesek : Polypöse 
Excrescenzen. 

Nyák : Mucilago, Schleim. 
Nyakhinta : Halschwinge. 
Nyákos : Mucilaginös , Schlei-

mig. 
Nyak , szegült ; görbe nyak : 

Schiefer Hals. 
Nyakszirtizom : Musc. occipi-

talis. 
Nyakszirt-'útér: Art. occipita-

lis. 
Nyálsipoly: Speichelfistel. 
Nyálszivár , nyáláradás , nyál-

özön : Speichelflusz. 
Ny elcsap: Uvula. 
Nyelcsap, hasadt: Uvula bifida. 
Nyelcsapmetesz : Kiotomus. 
Ny elvmellcsontizom : Zungen-

brustbeinmuskel. 
Nyelvütér: Art. lingualis. 
Nyilam: Lumen. 
Nyilatkozik , külölközik: Au-

sern sich. 
Nyirk: Lympha. 
Nyirkdaganat: Lymphge-

schwulst. 
Nyirkducz: Ganglion lymyhati-

cum. 
Nyirkkelevény: 1. Nyirktályog. 
Nyirk, képlődékany : Plastische 

Lymphe. 
Nyirktályog : Abscessus lym-

phaticus. 
Nyomadék : Compresse. 
Nyomadék, hágcsós : Graduirte 

Compresse. 
Nyomda , nyomat: Typus. 
Nyomszivacs : Presschwamm. 
Nyoszolya, nyújtó: Ausdehnungs-

bett. 
Nyújtás , feszítés , kinyujtás : 

Extensio. 
Nyujthatékonyság, nyulékony-

ság : Ausdehnbarkeit. 
Nyujtvány : (processus) Fort-

satz. 
Nyujtvány, fogképü : Zahnför-

miger Fortsatz: (processus 0-
dontoideus). 
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Nyujtvány, gelisztaképü: Wurm-
fortsatz. 

Nyúlajk : Hasenscharte. 
Nyúlajkolló : Hasenscharten-

scheere. 
Nyúlajktü : Hasenschartnadel. 
Nyúlrekettye : Genista tinctoria. 
Nyuzhártya : Tunica dartos. 

0 , 

Obon: Unze (uncia). 
Ocsú , polyva : Spreu. 
Ocsütüsző , polyvatüsző: Spreu-

säckchen. 
Odaillés , odaillesztés: Anpas-

sung. 
Okfúrkeszet: Aetiologie. 
Ok, gerjesztő v. alkalmi: Gele-

genheitsursache. 
Okmozzanat: Causalmoment. 
Oldaldermenet: Pleurosthotonus. 
Oldalgörbedés . Scoliosls. 
Olló, gamós : Balkenscheere. 
Olló, szárnyas : Fliigelscheere. 
Ólmozni : PJombiren. 
Ólom , eczetsavas : Essigsaures 
, Bley. 

Ólompirtapasz : Enipl.de minio. 
Olomtapasz: Empl. dyachil. 
Ólomviasztapasz : Ceratum sa-

turpi. 
Olomviz: Bleiwcsser. 
Olvadék : Auflösung , Solutio. 
Olvadék, luganyos y. égvényes : 

Alkalische Auflösung. 
Olvasó - eszközi Paternoster-

Werkzeuge 
Ondósérv : Spermatocele. 
Ondószivár : Saamenausfluss. 
Ondózsinór : Saamenstrang. 
Orbáncz, Sz. Antal' tüze : Ery-

sipelas., Rothlauf. 
Orbáncz, hólyagos v. buborékos: 

Erysip. vesiculare v. bullosum. 
Orbáncz, küteges : Erysip. exan-

thematicum. 
Orbáncz, se^zési.Erysipelas trau-

maticum. 
Orbáncz, valódi : Erysipelas ve-

rum. 
Orj , orjnyujtvány, tóvisnyujt-

vány: Dornfortsatz des Wir-
belheins. 

Orj , tövisny ujtvány: Process. 
spinosus. 

Orrház , orrtok , nemez-papirbut 
készített: Futteral v. Pappe 
f. die Nase. 

Orrmány : Schnabel. 
Orrparittya: Schleuder für die 

Nase. 
Orrpusztulás : Ozoena. 
Orrsövény : Nasenscheidewand. 
Orsó' gyürős szálaga : Ligamen-

tum anulare radii. 
Orsó-izom, kéztőfeszítő: Musc. 

extensor carpi radial is. 
Orsónya: Ascariden. 
Orszír : Ungventum ba?ilicum. 
Orvos , gyógyász : Arzt. 
Orvos, mütevő: Operirender Arzt. 
Orvosolni, vigasztani : Behan-

deln. 
Orvosság , gyógyszertárbeli : 

Pharmaceutisches Mittel. 
Oszlódás: Zertheilung (resolu-

tio). 
Osztály : Abtheilung. 
Otvar, harapódzó : Crusta serpi-

ginosa. 
Otvar, kosz : Tinea cap'tis. 
Otvar , kosz; földlenes : Tinea 

asbestina, amyanthacea. 
Ótvar , osz , korpás : Tinea 

furfuracea. 
Otvar, kosz, lépes : Tinea favosa. 
Ótvar, kosz, levedző: Tinea mu-

ciflua. 
Otvar , kosz , szemcsés : Tinea 

granulata. 
Öl, öltáj : Schoss. 
Öltés , szúrás : Stich. 
Öngyilkolás, czélba vett : "Ver-

suchter Selbstmord. 
Öngyilkosság : Selbstmord. 
Öregek fenéje , öregek iiszke : 

Gangraena senilis. 
Öreglik : Foranien occipitale ma-

gnum. 
Őrlőfog , zápfog : Backenzahn. 
Ösztönfogékonyság, egymis : In-

dividuelle Receptivitaet. 
Öszvefüggés : Zusammenhang. 
Öszvegöngyölített : Zusammge-

ballt. 
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Oszvehajfogatott: Zusammenge-
legt. 

Öszvehasonlódás , hasonkodas : 
Assimilation. 

Öszvehegedés : Adhaesion. 
Öszveillesztés : Coaptatio. 
Öszvenövés: Verwachsung. 
Öszvetüremedni : Invagiuari. 
Öszvezsugorodás : Einschrum-

pfung. 
Öszvezsugorodni : Zusamiren-

scrumpfen. 
Öv : Schärpe. 
Öz'ónfordő: Douchbad, Sturzbad. 

P. 
Padlaf. Tafel (tabula). 
Paizsütér , fólsS : Art. thyreoi-

dea superior. 
Pálya: Laufbahn. 
Pamlag (kanapé Sándor sze-

rint) : Sopha. 
Pangás: Staj;natio. 
Paprikafestvény : Tinctura cap-

sici annui. 
Para , parafa : Kortholz. 
Pattog^atos - Phlyctenoides. 
Pelikán : Pelican. 
Pelyhedés , serdülés : Pubertaet. 
Pelyhek : Flocken. 
Penge : Klinge. 
Pépegyveleg : Cataplasma. 
Percy' gamós ollaja : Percys'Bal-

kenscheere. 
Pergetoll: Spiralfeder. 
Perjegyökér : Gramen , Radix 

graminis. 
Peteburkok fúlb'úkése : Sprengen 

d. Eyhäute, 
Petefehér : Albumina. 
Petelik , monyorü lik: Fora-

men ovale. 
Pézsma : Moschus. 
Pikkelyes: Squammosus. 
Pillanati, mozzanatos : Momen-

tan. 
Pille: Crusla. 
Pitypang : Taraxacum. 
Pógyászcsomö : Packknoten. 
Pokolvar : Anthrax , Karbunkel. 
Pólya (némellykor szorító) : Bin-

de. 

Pólya, csomós : Knotenbinde. 
Pólya , egyszemű.: Monoculus-

binde. 
Pólya, haránt: Fascia transver-

salis. 
Pólyák , egyesitők : Vereinigte 

Binden. 
Pólya, kifacsaró: Expulsivbinde, 

Hervortreibende Binde, (Ex-
pulsiv-Binde). 

Pólya , különzo : Unterscheid-
binde. 

Pólya , repesztett v. hasított: 
Spaltbinde. 

Pólya, T-képü - T-binde. 
Pólya, tekercses : Gerollte Bin-

de. 
Porczlob : Entz. d. Knorpel. 
Póris : Borax. 
Pótszíj : Ergänzungsriemen. 
Pott rajzolta baj : Pott'sches 

Übel. -
Pöczk , pöczök : Stift. 
Pöfedék, habarcz : Polypus. 
Pofetegfogó : Polypenzange. 
Pöffedék , Légdaganat , légkör , 

Emphysema. 
Pöffedékes , légkóros : Emphy-

sematös. 
Pőr'óly: Hammer. 
Pukkadás , fakadás : das Ber-

sten. 
Pusztulás : Zerstörung. 

R. 
Ragály : Ansteckungsstoff. 
Rágizom: Kaumuskel. 
Ragtapasz: Heftplaster. 
Ragtapaszcsik: Heftpflasterstreif. 
Ragtapasz, körös : Circular-

heftpflaster. 
Ráhurkolódás , bekurkolás, be-

szorulás , kiszorulás : Ein-
schnürung. 

Rák : Krebs. 
Rákkas : Krebskorb. 
Rándulás , kirándulás : Ver-

stauchung , (Verdrehung , di-
storsio). 

Rándulás , megrándulás : Difltor-
sio (Verstauchung, Verdre-
hung). 
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Rángás : Zuckung1 , Cónvulsio-
neu. 

Rávető: (dentisticuin) ; Über-
wurf. 

Rázlövet: Prellschuss. 
Rázódás, megrázódás : Erschüt-

terung. 
Rekesz, rekeszizom: Diaphrag-

ma. 
Rekeszideg : Nervus phrenicus. 
Remese, hurkabél: Colon, Grimm, 

darm. 
Rendetlen , szabálytalan , ren-

detlen járású : Unregelinassig. 
Rendhagyó : Anomalus. 
Rendő. I. ^Sándor: Brett in der 

Presse. 
Rendszer: System. 
Rendszer, verSczeres : Pfortader-

system. 
Repczetészta , mustárkovász : 

Senfteig. 
Részintes: Partiell. 
Roham : Paroxismus , Anfall. 
Rokonszenv : Sympathia. 
Rokonszenves : Sympathieus. 
Romlás, pusztulás,Jenes : Bran-

dige Zerstörung. 
Rongyok: Tücher. 
Ropogás , recsegés : Crepitatio. 
Rostalemez : Lumina cribrosa. 
Rózsaméz: Rosenhonig (mel ro-

sarum). 
Rózsapirá : Rosenroth. 
Rögzött: Inveterirt. 
R'ópizori : Flügelmuskel, Musc. 

pterygoideus. 
Rühatka: Kraetzmilbe. 
R 'úhgenyedéjf/ Kraetzpusteln. 

s. 
Saja, finom : Fein. 
Sajog : Subdolet, Wenig schmer-

zen. 
Santitas , biczegés , önkénytts ' 

Freiwilliges Hinken. 
Sárgair : Ungventum citrinum. 
Sárgaság : Gelbsucht. 
Sárkánylövet: Drachenschuss. 

Sársipoly , széksipoly : Kothfi-
stel. 

Sav: Säure. 
Sav, édesített: Yersüsste Säure , 

(spiritus dulcificatus). 
Sav, tömény: Concentrirte Säu-

re. 
Schreger háromszegletű fejpólyá-

ja: Schreger's dreyeckige Kopf-
binde. 

Scultet' pólyája : Scultet'sche 
Binde. ' 

Seb, átható : Penetrirende Wun-
de. 

Seb, egyezerül Einfache Wunde. 
Seb , mérges : Vergiftete Wun-

de. 
Sebesités: Verwundung. 
Sebész: Chirurgus. 
Sebészség , Sebtudomány: Chi-

rurgie. 
Seb , ferde : Schiefe Wunde. 
Seb , fölületes : Oberflächliche 

Wunde. 
Seb, halálos átalában : Vulnua 

absolute lethale. 
Seb , haránt: Qweerwunde. 
Sebhely , hegjegy : Narbe. 
Sebhorog : Wund haken. 
Seb , hosszában menő : Länge-

wunde. 
Seblap Wundfläche. 
Sebláz : Wundfieber. 
Seb, lebenyes : Lappenwunde. 
Seb, mély : Tiefe Wunde. 
Seb, metszett: Schnittwunde. 
Sebrongy, kótözési rongydarab : 

Verbandstück. 
Seb , szaggatott, szakadott v. 

tépett: Gerissene Wunde. 
Sebszélek tátulása: KlafTen d. 

Wundränder. 
Seb , szöveményes : Complicirte 

Wunde. 
Seb, szurott: Stichwunde. 
Seb, tórténetbül halálos : Vuluus 

per accidens lethale. 
Sebtű: Wundnadel. 
Seb, vágott: Hiebwunde. 
Seb, zúzott, roncsolt: Qwetsch-

wunde. 
Segg v. alfelnyilás, mesterséges: 

Anus artificialis. 
Seggiszam : Vorfall des Afters. 

32 4 
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Segg, mesterséges,müsegg: Künst-
licher After. 

Seggtükör : Speculum ani. 
Sejt: Zelle. 
Sejtszövet: Zellgewebe. 
Sennyedék : Inpetigo. 
Sennyedékes: Ingetignös. 
Senyv : Cachexia. 
Senyves : Cachectisch. 
Serte : Borste. 
Sérükusztora : Bistouri herni-

aire. 
Sér'üszike : Brnchskalpel 1. 
Serv ; csonttörés : Bruch. 
Sérvgyűrő: Bruchring. 
Sérvmetsző , sérvrnetesz: Her-

niotomus. 
Sérv tömlő : Bruchsack. 
Siebold' pólyája: Siebold'sche 

Binde. 
Siedelmes : Schleunig. 
Síklap, lejtő: Plánum inclina-

tum. 
Singizom, kéztő feszítő: Musc. 

extensor carpi ulnaris. 
Singkoszorüriyujtvány : Process. 

coronoideus uluae. 
Sipcsont: Tibia. 
Sipkoncz : Schienbein. 
Sipoly : Fis tel 
Sipoly kusztora: Fistelbistouri. 
Sipolymenetek : Sinus fistulosi. 
Sodor : Rolle. 
Sodrony : Draht. 
Sósav : Salzsäure. 
Sömör, rágó: Fressende Flechte 

(herpes exedens , rodens, pha-
gadenicus. 

Sudarak : Summitates. 
Sujtás selyem : Geklöckelte sei-

dene Schnur. 
Sulyag, sósavas : Terra ponde-

rosa salita, Salzsaure Schweer-
erde. 

Süly egyen: Gleichgewicht. 
Süly: Scorbut. 
Sülyös : Scorbutisch. 
Szabály : Regei , (Regula). 
Szabálytalan s abnorm. 
Szabboróka- Sabina. 
Szabborókaír: Ungventum Sa-

binae. 
Szab da: Norma ( Subindc sza-

bály : regula). 

Szabdaszeres : Normal (subinde 
szabályos ). 

Szabdátlan: abnorm. 
Szafrászfa: Lignum Sassafras. 
Szájkusztora: Mundbistouri. 
Szálacs : Bougie (Kerze néme-

tül). 
Szalad: Maiz (maltum). 
Szaladjördők : Malzbäder. 
Szalag , pántlika : Band. 
Szalag (az emberi testben): Li-

gamentum. 
Szalagosa: Bändchen. 
Szálkádzás: Splitterung. 
Szalmaszekrény : Strohladen. 
Szappanfü: Saponaria. 
Szappankenőcs : Linimentum sa-

ponatum. 
Száratlan bókagyökér: Radix as-

trag. exscap. 
Szárcsagyökfőzet: Sarsaparill-

decoct. 
Szárkapocs, kapocs : Fibula , 

Wadenbein. 
Szarumetesz : Keratom. 
Szarvas , szaruiéi, szállékony : 

Flüchtiges Hirschhorngeist. 
Szarvasszarusó , szállékony : 

Flüchtiges Hirschhornsalz. 
Szárvérér : Cruralvene. 
Szederjes : Livid lividus. 
Szédülés , szédelgés : Schwindel. 
Szegődni: Gesellen sich. 
Szegy háromszegletü izma: Musc. 

triang. Sterni. 
Szelencze, égető: Brennbőchse. 
Szellő , berzes : Aura electrica. 
Széltövis : Winddorn. 
Szemcsappantó: Augenschnepper. 
Szemcsipesz: Augenpincette. 
Szemérmajk : Schamlefze. 
Szemfecskendő: Augenspritze. 
Szemmankó: Augenkrücke. 
Szemolló: Augenscheere. 
Szemölcsödés , sarjadzáo : Gra-

nulatio. 
Szemtükör: Augenspiegel. 
Szénpor : Kohlen pul ver. 
Szénsav: Kohlensäure. 
Szenv: Leiden (die), passió. 
Szepnőnye : Belladonna. 
Szer, égető. Cauterium. 
Szer, élesztő: Belebendes Mittel. 
Szer , eszköz, sebészi : Chirur-

gisches Mittel. 



Szijizum: Musc. Splenius. 
Szikag, kénsavas : Natrum Sul-

fui'icum. 
Szikag, sósavas : Salzsaures Nat-

rum. 
Szikag, villósavas : Phosphor-

saures Natron. 
Szikály: Seicht. 
Szike: Skalpell. 
Szikenyel, szike' nyele: Skalpell-

heft. 
Szikfií: Chamillen. 
Sziksó : Soda. 
Szilák : Portio. 
Szilánk : Hobel , raptus dola-

brae. 
Szirtgyámszálag : Ligfam. occi-

pitoatlanticum. 
Szivacsos , taplós : Spongiös. 
Szivárványkimetszés: Iridecto-

mia. 
Szivárvány választás : Irido-

dialysis. 
Szokványos : Habitualis. 
Szoritófa : Drehstock. 
Szorong , szoronkodni: Angi. 
Szorongás : Beängstigung. 
Szorongás, szorongatás : Angst. 

(szoronkodás). 
Szökés, kelevény, dob: Beule. 
Szömörcze, mérges : Pihus toxi-

codendron. 
Szövemény, szövekedés: Compli-

cation. 
Szövemény, értágulási ' Angiek-

tasische Complication. 
Szöveményes, szövekedett: Com-

plicirt. 
Szurcsap//Troiquart. 
Szurc^ap1 szive, tőre: Stilet des 

Troikarts. 
Szúrcsatarna , szúrás' csatorná-

ja , szúr ott csatorna : Stich-
canal. 

Szűcsvarrat : Kirschnernaht. 
Szükséghurok : Nothschlinge. 
Szűkülés, megszűkülés: "Veren-

gerung. 
Sr/mállapot: Stillstand. 
Szürelem : Infiltration-
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T. 
Tabak : Gerber. 
Tágitó : Dilatatorium. 
Taglevétel: Absetzung des Glie-

des. 
Tágulhatlan , engedékeny telen : 

Unnachgiebig. 
Tagzsugor (ha a' tag öszve van 

zsugorodva). Contractio. 
Takár, mérges : Gonorrhoea viru-

lenta. 
Takár, száraz: Trockener Trip-

per. 
Takony erszény : Schleimbeutel. 
Takonyhártya: Schleimhaut. 
Takony ragály : Rotzcontagium. 
Takonyrecze , takonyhállo : 

Schleimnetz. 
Takonyszivár : Schleimfluss. 
Talabor, terepély : Ausgebrei-

tet. 
Talpbőr : Sohlenleder. 
Talppapucs (talán bocskor más-

kép) Sohlenpantoffel. 
Tályog : Absccss. 
Tályog v. kelevény, birálatos : 

Kritischer Abscess. 
Tályog, hideg: Kalter Abscess. 
Tályog, hullámzó v. kelevény : 

Fluctuirender Abscess. 
Tályogmetszés , tályognyitás : 

Oncotomia. 
Támasz : Pfeiler. 
Támpont: Stützpunkt. 
Tanoda , oskola : Schule. 
Tanúság, velős : Aphorismus. 
Táp : Chylus. 
Tapasz , ragaszos, ragtapasz : 

Emplastrum adhaesivum. 
Tápcső, mellcsatorna : Ductus 

thoracicus. 
Tapingatni, tapingatás : das Be-

tupfen. 
Taplónövedék , taplós nÖvedék : 

Schwammgewächs. 
Tárcsafür ész : Scheibensäge. 
Tarkó: Nacken , Nucha. 
Tarkóducz: Ganglion cervicale. 
Tartó : Behälter. 
Tátongó , tátott : Klaffend. 
Tehetség, vezető : Leitungsver-

mögcn. 
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Tehetség , visszahúzódási : Re-
t ract ion sver mögen. 

Tengélet, táplálódzás : Vegeta-
tives Leben. 

Tengely, nyaktengely : Epistro-
plieus. 

Tepdugasz : Ckarpiepfropf, Tam-
pon. 

Tépecset : Charpicpinsel. 
Tépet: Charpie. 
Téphenger : Bourdonet, Charpie-

rolle. 
Téppemet: Plumasseau. 
Téppoh : Charpiebäuschen. 
Téptömeg ': Tainponade. 
Térdellő: Kniestück. 
Térdizület: Kniegelenk. 
Térdkalács : Patella. 
Térdolló , szegolló : Knieschee-

re. 
Terecs : Scrupel (scrupulus). 
Terhesség , első, v. viselősség ; 

előhas : Erste Schwangerschaft. 
Térimbel : Parenchyma. 
Térimé : Volumen. 
Terjedék, inas : Sehnigte Aus-

breitung. 
Termény : Product. 
Természetellenes : Widernatür-

lich. 
Termődés ' Productum. 
Testtartó in : Achilles Sehne. 
Tetemsúly: Abgeschlagenheit. 
Tetemsúly , tagleverettség: De-

dolatio artuuin. 
Tetszhalál: Scheintod. 
Theden lővize : Theden's Sclvuss-

wasser. 
Tikmony : Hiihnerey. 
Timsó: Alaun. 
Timsó, nádmézelt: Alumen sac-

charatum. 
Tisztátalanságok, csorvás : Ga-

strische Unreinigkeiten. 
Tisztulás , hétszámi : Lochien. 
Tok, sejtes: Zellige Kapsel. 
Tokszálag : Kapselband. 
Toll, feszítő, akasztó : Stell-

feder. 
Tompor : Trochanter. 
Torkolatér : Drosselader , Vena 

jugularis. 
Torlódás, tevőleges: active Con-

gestion. 

Torokgy/í, fúItőmirígyi : Angina 
parotidea. 

Torokgyik, mandolabeli : Angi-
na tonsiilaris. 

Torokviz , toroköblöngető: Gur-
gelwasser. 

Tök' hüvelyes hártyája: Schei-
denhaut des Hodens (tunica va-
ginalis. 

Tőköröm: Rhizagra. 
Tölgy héj: Eichenrinde. 
Tönk, csonk, vagyis a' csonkí-

tás után maradott tagrész : 
Stumpf. 

Tőok , legközelebbik ok : Näch-
ste Ursache. 

Tőr v. szura : S fi let. 
Torhely : Bruchstelle, 
Törlap : Bruchfläche. 
Törttaghinta: Beinbruchschwebe. 
Törvég : Bruchende. 
T-pólya , kettős : Doppelte T -

binde. 
Tulajdonság, gindárito v. pety-

hesztő: Erschlaffende Eigen-
schaft. 

Tüdőgyomor ideg : Pneuinogastri-
scher Nerv. 

Tüdöiszam: Vorfall der Lunge. 
Tüfogó : Nadel halter. 
Tükapó : Nadelfänger. 
Tükézlékesz: Nadeltrephine. 
Tákör-fogá , Speculo-forceps. 
Tünde : Zeichen. 
Tünemény mozzanasbeli: Coin-

motionszufall. 
Tünér : Vena Saphena. 
Tüszurcsap : Nadeltroikart. 
Tüzkup: Moxa. 
Tüzkuptartó: Moxenhalter. 

u. 
IJgi a , ugracsont , szökcsont : 

Astragalus. 
Ujperczek: Phalanges digitorum. 
Undorgás , ímelygés ' Neigung 

zum Erbrechen. 
Úti fülevel: Fólia plantaginis. 
Útmódos: Methodisch. 
Utóorvoslás: Nachbehandlung. 
Vtót akár , Nachtripper. 
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Ülcsont' gumója : Ttiberositas os-
sis ischii. 

Ülepet : Bodensatz. 
Ülfórdő: Sitzbad. 
Ülgumó: Sitzknorren.' 
Ülideg: Iscbiadischer Nerv. Ner-

vus Ischiadicus. 
Ülzsába, ideges ; Ischias Nervosa. 
Üszök , kórházi (kórházi fene) : 

Gangraena nosocomialis. 
Üszök , meleg fene : Gangraena. 
Ütdag : Aneurysma. 
Ütdag , öszvenyiló : Aneurysma 

per Anastomosim. 
Ütdag, taplós : Aneurysma spon-

giosum. 
Ütdagtű , űttíi : Aneurysmana-

del. 
Ütdag , visszdagos : Aneurysma 

varicosum, 
Ütér-. Artéria. 
Ütérhékó (ütbékó): Serre Ár-

téri ere. 
Ütér , bordaközötti : Art. inter-

costalis. 
Ütérfogó : Arterienzange. 
Ütér, hasbeli : Art. abdominalis. 
Ütér, husfölötti: Art. epigastrica. 
Ütér , kulcsalatti : Art. Sub-

clavia. 
Ütérsodrás: Drehung der Ar-

terie. Torsio Arteria rum. 
Ütsajto , iitérsajtó : Presse ar-

teriére : 
Üveg, nagyító : Microscopium. 
Üzonczség , polgári , v. gyógy-

Civilpraxis. 

Vadbőr: Wildleder. 
Vágfogak , metszfogak : Schnei-

dezahne^ 
Vágy; étvágy: Appetit. 
Vágy, közösiilésbeli, közosülési 

ösztön : Trieb zum Beyschlafe. 
Vájkutasz : Hohlsonde 
Vájuféle : Rinnenartig. 
Vájus: Gerinnt. 
Vakaróvas : Schabeisen; 
Választmány : Secretum. 
Vállcsucs: Acromion. 

Vállcsucsnyujtvány : Processis 
acromialis. 

Vállizűlés : Schultergelenk. 
Vállkötő, vállszálag : Schulter-

band. 
Váll-lap: Schulterblatt. 
Vällperscz , kulcscsont. Schlüs-

selbein. 
Válltető : Acromion. 
Valódi Aecht 
Valószínű: Probabilis, Wahr-

scheinlich. 
Valószínűleg : Pi obabiliter. 
Váltó láz , hideglelés : Febris 

intermittens, Wechselfiebex-. 
Varas : Crustaceus. 
Varrat , varrás , varrány : Su-

tura. 
Varrat : Naht (sutura) a' boncz-

twdományban i<afrány. 
Varrat, áthúzott szuratokkal 

tett: Naht mit durchgezoge-
nen Stichen. 

Varrat, csapos : Zapfennaht. 
Varrat, csapos v. szöges: Su-

tura elavata. 
Varrat, félbeszakasztott : inter-

scissa sutura. 
Varrat, gombos'. Knopfnaht (sut. 

nodosa). 
Varrat, gombos v. félbeszakasz-

tott : Sutura nodosa seu in-
terseissa. 

Varrat , hurkos , hurokvarrat : 
Schlingennaht. 

Varrat, körültekert : Sutura cir-
cumvoluta: 

Varrat, körültekert: Umschlun-
gene Naht. 

Vasszén : Graphites. 
Vastag étel: Gemüse. 
Vászondarab, ablakos: Gefen-

stertes Leinwandläppchen. 
Védhüvely : Schutzröhre. 
Végbél: Mastdarm. 
Vegbélhüvelysipoly : Mastdarm-

scheidenfistel. 
Végbélsipoly: Mastdavmfistel. 
Velőgomba : Markschwamm, 
Vérakadmány , kékfolt, bőralá-

ömlet , véróntődmény ; Blut-
unterlaufung. 

j Vérdög: Blutseuche. 
) Vérércsomó : Blutaderknoten. 
' Vérér, közepetti : Medianvene. 
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Vérhegedük; B1 utpfropf. 
Verőből: Blutleiter. 
V éröntődmény : SufFusio. 
Vérsérv: Blutbrucl). 
Vérszívó : Blutsauger. 
Vérszomj : Blutdurst. 
Vértapló: Blutschwamm (fungus 

haematodes). 
Vértorlódás : Blutanfäufung. 
Vérvar , vérrög: Blutpfropf. 
Véső: Meisel. 
Vesszőcs,ke, szivacsos:Schwnmm^ 

stabcken. 
Vessző, lekötő: Unterbindungs-

stäbchen. 
Vészhozó , életrontó : Deleteri-

US. , . . 
Vétve , ritkán : Selten. 
Vezércsív : Gorgeret. 
Vezércsív - holy agmetesz : Gor-

geret-cystitome. 
Vezércsív-tágitó : Gorgeret di-

latatőire. 
Vezérkutasz : Leitungssonde. 
Vezető: Ductor. 
Vidra-eleczkef 'ü : Herba me-

nyanthis trifoliatae. 
Vigasztó , üdvös: Heilsam. 
Violafű, három szinú, v. csá-

szárszakáll: Herba jaceae. 
Visszaböfógés : Regurgitiren 

(das). 
Visszahatás, ellenhatás : Re-

actio. 
Visszahatás, sebzésbeli: Trau-

matische Pieaction. 
Visszahúzó : Retractor. 
Visszalépés : Zurücktreten fdas). 
Visszdag: Varix. 
Visszdagos : Varicös. 
Visszdagsérv: Varicocele. 
Visszdag, ütdagos : Varix aneu-

rysmaticus. 
Visszerek , vérerek : Venen. 
Viszony arány : Wechsel verhält-

nisz. 
Viszonymunkálkodás, kölcsön-

viszony: Wechselwirkung. 
Viszonyos , kölcsönös: Wech-

selseitig. 
Vizdaganat, térdkalácsi, tömlős : 

Hygroma cysticura patellare. 
Vizderemü : Wasserhell. 
Vizeny: Ocdema. 

Vízfej : Wasserkppf. 
Víziszony ; Hydrophobia , Was-

serscheue. 
Vízkór, izbeli, ízvízkór: Gelenk-

wassersucht. 
Vízkór, petefészkeké: Wasser-

sucht d. Eyerstöcke. 
Vizkór, szivhártyáé : Wasser-

sucht des Herzbeutels. 
Vizkór, takony erszényeké: Was-

sersucht der Schleinibeutel. 
Vizlán: Wasserlefze. 
Fiz, lepárolt v. páraviz : De-

stillirtes Wasser. 
Vizsérv : Wasserbruch. 
Vonal, Linie. 
Vonatanyag , vonattárgy : Ex 

tractivstoíf. 
Vonógyanta: Colophonium. 
Vörheny , sima: Glaltar Schar-

lach. 

Y. 
Ypszilonpólya : Ypsilon-binde. 

z. 
Zabliszt: Hafermehl. 
Zákány: Elixiriuin. 
Zászpagyökér : Weise Niess-

wurzel: (Rad. Helleb. albi). 
Zavar: Trübung. 
Zilizgyök : Radix althaeae: 
Zilizlevelek: Althaeblätter. 
Zöldgálicz : Grünspan. 
Zöldlő: Chlor. 
Zöldlőmész : Chlorkalk. 
Zsályaviz : Salbeiwasser. 
Zsibbadás, zsibbadozás : Taub-

heit. 
Zsírviasz : Fettwachs. 
Zsong , szívósság: Contracti-

litaet. 
Zsongos , szivos : Tonicus , To-

nisch. 
Zsongtalan, zsonghiányos, pety-

hüdt, szitalan.: Atonisch. 
Zsugorító , fanyar : Stiptisch. 
Zuzmó, izor; Isländisches Moos. 
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T u d n i v a 1 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 
iiyelvet 's irást illető elvekről: egyedül arra kívánt 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 kéziratokat 
a' társaság fejenként és egészben;, ez, u. m. CheUus se-
bészsége, fordítva -Bttgccb Pál által, Horváth József r . és 
Pólya József 1. tagok ' , mint e' végre hivatalosan megbí-
zottak' írásbeli ajánlására adatott sajtó alá. 

3. A' társaság által kiadott kéziratok közül ez 
XXXVII-dik számú. 

Pesten, julius' ÍÜ. 1837. 

D. ScHEDEL FERENGZ, 
titoknok. 
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