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Ellö ¿vfolynm l. Série». \ JANUAR. visu. l. msm, 1'. ram.

 :fr‘m 

Tájékozás és irány. l.

Fölfogom az elejtett fonalap Mond

hatom hçgy vig és bátor kedélylyel teszem

ezt. Önök е Iapok 1842-Ьеп megjelent

fuzelét olly kegyesen fogadák, позу arm

iròdÃlmi vállalkozó bármellyik büszke lehet

пе. Az akkor történt félbehagyást elííre

jelentém. Nem részletezem az okokat;

mert nîncsenek többê. Söt olly külsö és

belsö környillâlllásokl közt folyik ujonnan

e vállalat, hogy nyilván kìmerem monda

ni ŕ ~ bìztos annak alapja , bíztos folya

matja.. '

Ám de higyjék tisztelt ugyfelek, а

fönemlitett helyeslésnek gyöńyörtelyes ér

теге el nem ámíthatott a föladat nagysá

ga és nehézsége körül. Sokat gondol-kod

tam az 6ta. A föladat sulyát érzem egé

szen. És ámbár_ van bennem buzgó és

erös эпатаж, és egész lelkemmel orvos

vagyok , s tudományunk s rend'unk jobb

létét, szivem forró éŕzetével ohajtom'; s

éppen csak ezek vonzńak s bátorítnak a

sok teendó'k rideg pályájára kilépni, sok

terheimetjó naggyalmég szaporítván! —

még is , 4kérem önöket, ne várjanak ése
kély tehetségeimtöl valamë 'sokat; mert

ezek mind szép föladatomnak, rhin@ i6

szàndokomñak valóban свай igéh шмы—

1епШ felelhetnek meg.' Önök szerencsézë

пуёЗаззёва s szives elnézése e részben

sokat Ieeńd képes kipótolnià Ha azonban

e folyóirat jó4 eredméńyL szülne , én miqt

annak csupán kormányzója, csak az öröméxj

zetet leginkább magamnak tartandem;

de az érdem legnagyobb részét

illy esetben szép tehetség'ú rendes dolge

zótársimnak : lllés, Kovács, Novák, Мешает

stb. dr. uraknak - valamint is több bel

és külföldi jeles férfìaknak, kik eredeti-közlé

sekkeli közremunkálást igértek ‚ hálával

kclll átehgedńèîm. ‘

Föladalom pedíg az ; holgy а m a

gyar orvosok és sebészek e Мёд

sábokban tudományunk» iel'en

àlláspon tj‘¿rt s ezentuli elölép ì

teit kevés fáradsággai- ШР

foghassák és vköv ethevssék. vE

szerint szukséges , hogy az egészben'bù

zonyos vezérelv uralkodjék, s еду не!

lem hasson ы mindenen! E vezérelv, a

h-ippocratesi gyógyászat ты

1 е t e si té s е; s annak rokonszellemef:

'szi'goru Aés томом megalapitá

sa a gyógyt-ápasztalatoknak. щ

Ezen szempontból. 'a közlendö táŕ-gyakát

шести fogìuk штаммы s rendezni,
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s дну а mennyíre Инее а külföldi folyóira

lok közönséges szellemétó'l s modorjálól ,

miszerint шк mai napon пазу részt föl

t'ńnö s csábitó` de alaplalan gyógyhatási uj

_ Idonságokkal _telvék, eltérendünk. -— Szi

goruaxi válogatott s,jól rende

zeit kivonatok, ha nem csaló

dom, képzendik tehát. lapjaink

léghasznosb s egyszersmind leg

bìzt-osb talpkövót;

pe-dig jelesb orvosoknak е la

Aezenkivül

pok 'szigoru травмами szem

p'ontjaival s cs ekély terjedel

mé'vel megegyezö eredeti küz

Лёвен, nem csak hálàval fogad

va fölveendjük, hanem a fölvet

teket egysìersgnind illendó’ di

jakkal hálálandjuk meg.

Szükség elvégr'e, hogy а se gé dt u

dományi saroktények használa

t a à Ital mindinkább küzelítsünk máx' a

поп poiczhoz, a honnéta megrendittelelt s

депеш: emberélet jelenlései s szereink hatà

sai tisztábban s biztosban legyenek fölfogha

шк. Fogunk azért szinte a természettudo

mány só't minden segédtudomány köréböl

az orvosi tapasztalatot s gyzikorlatot töké

letesitö tényeket rövíden шлет.

Men csak mondjuk ki öszintén —— az

orvosi tapasztalatok a természet roppant

gyógymuködései mellett és ennek leple

акт ‚ eddigelé valóban igen fóluletesen

s könyelmllen alkottattak ; hozzá járul

ehhez az orvosok rövi'd idei g

tarló _s àl: a l á ban tökéletlen

gyakorlati kiképeztçtése; »f

azért nincs tudomány i, inellyben' ma

gasztos s eldönthetlen igazságok mellett

olly szégyenes elvtelensêg s bizonytalan

ság; s nìncsen egyéb rend , mellàfben

való érdem körül oilyTólkiáltós rendsza

bályzott csalás és csalódás és vakm'eró'

kontárzat uralk'odhatott volna! Szebb idö

пени. Az orvosi természettan, a physiologia,`

az organicai micro-chemia és 4pathologia

ujabb irányzatínak jelességét és mind in- ч

kább nagyobb hasznát ¿i gyógy'ászatban'

jclns orvos többé nem ignorálhatja. —

Orvosi intézetek s nyilvános iniézkc

désck s müködésekró'l, mellyek пышным

annyi függ! szabad elv'u nyilatkozatotfœ

gunk adni, s minden üdvöstìe részben szi

vesen el is fogadni. Ninos benne-m sem olly

vágy, sem olly félelem, hogy Vegyesek, les

Iületek s egész rendünk és tudományunk

némi megrögzött hiányit, mcllyek jelesp

férfìak мы с] vannak ismerve, egyenes

és igaz szavakkal meg пе omlitsem.

Ne ijedjünk vissza illy vallomásoklól!

lliányink gyáva fedezését megvetem, s ki

е lapoktól tömjénzést кал/ею! vagy vár,

vesse el inkább живьём öket s löbbet re

ájok se tekinlsen. Czéltalan volna valóban

jclen 'sorokban is sok szavakat az игу is

ismert s eléggé méltánylott jele s s ége k

megemlilésére szánni, hiányink заставу—

ге véteîe hasznosabb. Jól tudom pedig

позу ama nyilatkozatim ügyfeleink пазу

számánál kedvetlen benyomást s erántam

erös ellenérzetet okozandnak. Nem Lehelek

róla! Tudom továbbá, hogylegtöbben kö

zíílunk az orvosi állás és muködésnçk_ е



3

jelen zavart s kegyetlenül шиши mivoltát,

szóval az egész kellemetlen forradalmat

csak e következő okoknak tulajdonítják:

hogy sok az orvos; hogy tudo

mányunk sanctuariuma a köz

élet tekintetének megnyitta

tott, s hogy elhagyván a latint, s élő

nyelveken üzvén a tudományt, a char

latanismusnak ez által mi magunk nyitánk

tért stb. Van ugyan ezekben igazság. De

_nem jó, hogy olly hajlandók vagyunk

a baj okát mindenütt keresni, csak ben

nünk nem, nem tudományunkban, nem cse

kély hiányos gyakorlati kiképezteté-~

sünkben _ s nem látjuk át, hogy ha

tudományunk s mesterségünk jobb lábon

állnának, sem а sok orvosoktól sem a

charletanismustól sem a nyilvánosságtól

nem kellene annyit félnünk. És vannak

ollyanok is, kik elorradalmas jelenta mult

kori nimbus dicsőségével tüstént föl is

cserélnék, kik sóvárgnak azon „aranyidők“

után,'midőn alig lépett ki a könnyen ko

szoruzott orvosifju az életbe, már állo
mások, physicatusok,s nagy praxis állot-l

tak számára készen. Komoly hang és te

kintettel ., fontoskodó járással és széles ka-A

lappal, bármilly szűk agy rejtezkedett alat

ta - aveclair de savant -— bátran lép

“betelt az orvos a gyakorlati élet utjára s

hamar haladott azon fokra, hol házakat

lehet épitni. Ez az ujabb korszellem s az

ész általános fölelevenedése mellett így

többé nem maradhatott. Uraim, csak te

kintsünk az ”ügyvédi, Vagy is az egész.

politicai rendre! mennyi gyakorlat, men»

nyi idő kell többnyire hozzá, mig a kez

dő közbizodalmat s nagyobb gyakorlati

hatáskört nyer! és mi, kiknek müködése

sokkal nehezben olvasható s érthető tör

vényekhez s még egyéb mellékviszo

nyokhoz van kötve - mi eddig átfutván

a 2 évi kis clinicán tüstént fontos nyilvá

nos állomásokra tehettünk szert, s pa

naszkodunk, ha egy pár évi iskolázás után

még egy pár évvel nem állunk már a ga

lenu si gyakorlat eldoradójában. Máskép

áll a dolog mint ez előtt, s reménylem

még máskép leend-us végtére majd még

jobb is leend, mint volt valaha. Ne Áve

gyék azért rosz néven szeretett ifju iba

rátim _ hisz jól tudják, hogy szeretem

önöket-«ha kereken ki mondom, hogy a

mint eddigelé legtöbben az életbe léptek~

ki, avval majd ezentul, sőt már jelenleg

sem fognak boldogulni ; azért gyakornokos

kodjanak egy pár évig legalább kórhá

zakban, mi előtt a közéletben; és kik '

nem hisznek imez őszinte tanácsomnak,

majd talán későn fogják azt megbánni, a.

midőn helyzetük szerencsétlensége már

el nem hárítható többé!

Mélyebben beavatott ember előtt a mult

nem vonzó. Méltóztassanak, ha ugy tetszik,

de elfogultlan szemekkel a mult. korba'visz~

szapillantani- csak 50 esztendővel hát'

rább; mert hisz ez időtéren túl már éppen

majd oda jutunk, hol az észfojtotta sötét~

ségben a sok és goromba és hatalmas vak

hit, babona és ábránd közt az igazi tudo

mánynak gyéren szórt magvát alig lehet

föllelnil- de csak 30 évvel tessék hát

1 О
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rább тент ‚ s közelröl megismerkedni

#udományuuk és mesterségünk akkori ál

lâsával  ës'az fog kisülni: hogy ez a

dicsért mult tudásra, munkás,

ság s találmányra нём/е. ..- an

nyira sze-gény а jelenhez ké

рвы, 110537 tökéletes esztelen~

séggé vàlik annak еще fölötti

magasztalâsa! Nagy most a zavar,

пазу és szokatlan a surlódás; s_ok a ne

hézség és baj, ше11уе1 1‹е11 küzdenünk;

- de' uraim, lehetett-e ez máskép? illy

szakon , hogy jobbra jussunk ‚ keresztl'xl

kellett esn'únk ; és szégyeuünkre meg kell

vallanuuk, hogy ha a legvakmeró'bb char

laìanismus nem ütötl, volna közepettünk

sátort - клёв talán most. is azon régi

commoditással és salamancai könnyüség-

gell üzn'ó'k a gyakorlatot, melly ha mér

get >nem osztogat, а természet kegyel

mébó'l` valami “ко, gyógyulásra свай még

is tehet szert. Szeretem tehát Aal charla

tanismusok cgyik leghatalmasbikát - s

kére'm nèïnlpsolyogjanak nyilalkozalomon

- szeretèŕll azt: mivel jól" fölrázott àl

munkból, ~ smajd aztán víradand ami

царили is. Nemlálokl ugyan vén scm а.

jelenben a gyakorlali eredményre nézve

mag vajmi nágyot, vagy tökéletest; (16

látom> az eìökészìilet nagyszerü alkotàsát,

щепу mind ,inkább reménytelyesb jöven

dövcl kecsegtet , s csak rövidlátókat

hagyhat mar most azon alacsonyiló hi-4

szcmben: miszerint csak a mi tudomú

nyunk s rend'unk disze s méltósága а szét

tépett nimbu'ssal örökre> eloszlott volńa!

Brown ,’ Broussais , Bassonl egyolda»

lu eszméleti, s a 'természetphilosophu

sok föllengzó’ iskolàja, щепу az ember

(microcosmus) rendes és kóros életfolyamit

a nagy világ (macrocosmus) olly keves-V

sé ismert törvényeivel párhuzamolván,

magas abrándokkal burkolá az igaz ta

pasztalatok mezejét; és azon némethoni

dynanismus, щепу ВёсзЬЫ (Hartmann)

ide hozzánk álültettetett, ~ melly szin

te bipolarís sarkolaton az irritabilitas, sen

sibilitas és vegetatio megkülöuböztetett

köreibe szoritá az élet és kórjelenetek rej

télyes tömegét, —- melly szinte nem

egyéb , mint természetphilosophial ,« Kau

и és Schellingi elvekkel megtartván a r é

gi kettözet és hármazat. (буи;

és relug) körüli àbránd-kedvenczkedést; Y

~ ezen egy oldalu изд/‚111156305, ala

csony vagy föliengzó' eszmélkedések, mely

lyeknek gyönge alapján az emberi nerî4

mészet visgálata és clinicai mesterség

csak lassu lépést haladhatott —— már

majd csak a historìához tartoznak. Az.

ulóbbík ‘ezek Lözül —— те11упе1к láng-z

cszes alkolmánya fölütte ismeretes -'

кыш itt. nálunk még! —-— sem hogy itt

részlctezzem ~ a külTóldön, söt Bécs

benis már nagyon alászállt, helyt enged

vén a császári föválrosban a kórbon

czi ir àn упак. Е pedig, melly anyagi

számtalanságával imponálván, iránybólis

коша патоки föl magát — már Francz

honban -—— miután ott tökéletes gyógy->

szerhatási skepsist, s clinicai hanyagsà

gott gerjesztet't volna — szime i116 kor
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látok közé szòrittatik. Andral egykori kór

bonczihösnek fényes vezérlete alatt., most

citan is nem e gy uton, hanem minden

természettaui ы módon gyarapittatik tu

dományunk sfejló'dik egy nagyszeri'íbb is

kola!És fólteszem itt olvasóimról , miként,

a nélkül, hogy megemlítném, esmérik és

méltányolják azon jeles találmányokat -- а

helybeli kórfolyamok, a~lob és annak ki

meiietelei körül, stb. mellyeket résziut

az egyoldalu broussaisi iránynak, régzint

a kórbonczinak köszönünk. ~

Nehéz a jelent, kivált nékem, ki

пазу tudóssággal nem hirok; a sok rész

letirányokra nézve jellemezni; meri еще]:

egymáshozi »'iszoiiya _ mint egy паду

ármádának egyes hajói a korlátlan ten~

ger hullámìn V»- most napontaY változnak.

De lesz arra fìgyelmìlnk, hogy e lapok

folyamában olvasóink minden nevezetesb

irànnyal közelebbröl megismerkedjenek.

A sebészetró'l általában щ
nem is sziikség szóllanom¿lennek fényeè

álláspontját> és folytonos diszszel jáŕç'rhzi-l

ladásàt kiki ismeri!

Annyit tán lehcttanulmáuyink össze

géröl mondani: liogy föiránya a je

lennck az, hogy az elvontesz

speculatiók helyébe a~

riyagibb s biztns fürkésze't lé

реи —— új Aristotelismus а Platonismus

mei

helyébe -s [позу az egyès irányok mint a

nagyszerü természet részletvisgálati mind

inkább egy koszoruba fuzetvén ‚ а z ~e g y

c z é l r a hatányosban összmüködnek ,

a z o r v o s i tapasztalatok s a

gyógyltás nagyobb шиизма.

sára. А ъегшёзгецапй iskola , egy szel#4

lemdús fériìu (Autepijieth) által megala

pítva, Schoenlein s tanitvávnyai <’1luileleiriA

tulsággal, most máx’. mérsékeltebb ~szelllemì `

ben штанами, Töltényitŕíi is megtörve,

éppen e pillanatban mindinkább qnged egy

nagyobbs többoldalu töxjekvésnek, щепу

-Ciwy;l

nek physigologiai, vegy- és wrij

honcztani. изданы а glórcsó' (mi-ÀV '

сгозсор) ál ta l é 1-e¿s í L_y é k - а clinicail

« mìiködésnek napontajeiesb~ támasztékot és

segitséget nyujtanak. A hosszu ideig misi`

fallan megvctett'humoralismus, az

ujabb chemia áliai bá'mulato

san tökéletesitú'è, выдад- eddi

ginél anyagiabb s aiapo-sb ideg

dynanismusmelléazörégikór

és gyógytani fontòsságába te

lyesenmárvisszahelyeztetett

(l.l e Ша. Andral sEisenmann czikkj.). Sok

Szellemdús férfìu dolgozik az idegmüködé
sek nagyobb fölvilágitásában grsokan a ned`

vek vegyviszonyait kutatják. A se g é d t uA

dományok mint meg annyi óri

áskéntfejlödneksazorvositapaszta

iatnak --- út, mód, s alapra nézve lúj

aerai. képeznek! És csak az a baj,

hogy a gyakorlók, mçgalapitott

iermészettudományitényekjó~

zan alkalmazása helyett, s a

helyctt, hogy 6k leginkább az

emberi kóros életnck functio

па|55Г01уашН észélcs fürké

s'zettel világosítnák föl,-mi

helyt egy kis talentom van
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bennök, kifözetlen új physio

logìai vagy mikro-chemiai esz

’ m ékk kel szédelgke szcretnek pom

páskodni. ` ’

А! jövó' számban e jelen viszonyok

ról még valamil. Ezerinel csak агга ûgyel

meztetek: hogy némi clinicai telpasztalat`

s. gyógyszerreli élés o.. chlorosis ellen

а vas) már egyszersmind lermészettudo

mányielapon is nyugszik, aminó' ez eló'tt

20 évvel még allg lehetett gondolhatól

Lesz alkalmunk ezeh állitást példákkal

bizonyimi. MajoI kép'esck leendunk, de

szükség is, mindinkább gyogyszereińket

s gyógyitásinkat Le'rmészetludományilàg

fölvjlágosítni, s bizonyitni. Az'onban ter

mészettudós orvos e szavakkal „é n gy ó

8 yilott am“ —— а természet dicsó'ilé

sére, s a hiu dicsekedó’ charlatanok sze

могу

Eddig valóban а 110111 orvosi körben leg'

inkább csak megàllást lehetctt tapasztalni.

Évtizedeken ái nem történt nevezetesb alko

tásì vagy haladási vállozás — s megállvän,

jó formán hátra is maradtunk. Okozom e rész

' ben többek közt azt is, hogy körüukben ed

digelé elegendö nyilvánosság nem lélezelt,

pedig ha valahol ‚ itt lehetne s kellene is an

nàk lenni. Az állal, ha állapotunkat megvi-A

latjuk, hiányokat vagy teendöket meg 011111—

tünk -— s ha hibásan tennò'k is ezt —— а köz

-társaság nem veszélyeztetik. És most, 'hol а

legfonlosb political ügyek is nyilváiuosv szóban

Тот-0311811, mért ne szóljunk orvosiakról orvosi

körben? - itt nin'cs legkisebb ok, miért tali

lanánk a nyilvánosságtól. És ha esnék is

rényteleriségöktôli megklllönböztetósère -—
igen visszatartólag éljen. t l

Bezárom ez clsó' s hosszu czikkemet'

mellynek tartalma ugyan,ha a tisztelt ог

vossebészi olvasó közönség ös z veg ét

szemünk elött tal'tjuk, tán semel pro

Semper szükségesnek látszhàtnék--be

zárom azon reménynyel, hogy а termó

szettudományok fejló'dése , orvo'skörbe

ni jó zan velekélése, s népszerübb ter

jedése által ‚ müködésünk nagyobb töké

Ietesedésévcl együtt mindinkább majd а

közönségben _is а vakhit és csu da

gyógy utáni vonzalom -‘- a mi

nek most is niég vannak nevezetes példái`

nem csak а nép aljában, haucm miveltek

közt is! -— kisebhedvén, tudományunk

s rendunk a valahainál diszesb polczm

log emelkedni.A -

a l 0 m.'

imitt атом kemény, vagy igazságtalan szó/

—— lliisz gyarló emberek vagyunk! ~ nem

kell azértconvulsióba osnünk; szavak tények

ellen elvégre иду sem h-atároznak. __- .lelen-I
leg Amég is némileg van jogunk haladási moz- /

galmakat jóslani; mcrt szellemdús és mun

kás férfiú foglalja az orszáigy az egyetenyés

az orvpsi karnak orvoskormúuyzási helyzetc

ity ki bizonnyal nem csak ohajtól hanem ké-`

pes is az érzett szükségek élò' igéit testeslt

111! És mint látni fogjuk7 némelly jó dolgok
történtek már, -s többek s nagyobbakI, mint

halljuk, készülöben vannak` _- Valóban sok

és szent kötelességck, s teendò'lc roppant so

ra/ nyílik а protomedicus szemei elölt ;' s nin

csen`tán civilisált ország., mellyben az ö ha
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táskörében annyl’ „alkotandót 4s датами“

mint itt nálunk`lalálna! Nem hiányzik ugyan

n gordiai bonyolódás, nem a mélyen alapult

nkadályok ellenszegüló' tömege; de szilárd

akaratlal a jó szándok bizonnyal némi diadalt

kivl'hat -- s ez últ-al az élöt környezò' tisz

telct dicsö halhatatlansággá fog magasztaltat«

ni. —— Kisdedes és fólületes volna itt jerémiá

dokkal föllépni az orvosi rend országszertci

állá'lsa körül; majd idövcl lészen szó egyáltan

lában az ország orvosi clrendezé~

séröl ; mellynek kivánatos tökéletesitése u

gyan nagy részt а п. megyék bölcs belátásútól

s hozzá данными fog függni. А k. cg ye t`0 m

orvosj kara legközelebb érdekel. Ez való

han eddig szükségeire s kellékeire nézve nem

áll'órvendetcs fokon! Több szükséges tanin

тётей hiányzanak7 mások szüken ellátvák;

а tudomány nem напавшим mint kellene,

А midön jó tanitók sem mívelhettek sokat, hol

segély nem volt elegendö. Nemtelen volna,

tán szenvedéllyel megtúmadni az'on corpora
tio tanmüködéseit-mcllyben el végre a ren-I

_ dünk erántil köztisztelet legtermészetesben és

méltán központosul.

Annyi bizonyos, sokban még, de a ta

nulásban is — jóval kell emelkednünk!  Rö

vid паб óta egyetemünlè 4 uj orvos tánárt nyert

зиме annyi megürült helyre. ~ Sangalettit

(chemia), Sauert (orvosi clinica), Balassát

(sebészi-mülöi clinica) és Zlamált (barmászat

га). А2‚е136 czek közül szép tudomúnyát И

Шпб tudóssággal7 ügyésség és buzgalommal

üzi s maga kürül rendes tanitványainv kivú'l

számos 'ónkénytes tankedvelö hallgalókat vonz.

Az ö kisérletei а vegytan legujabb s magosb

szempontjaiból nagy jelességgelvitetnek vég

hez; csak el ne felejtse az igen jeles tanár

azoknak capacitását olly nehéz fcl-adatban

klkkel hìvatalosau dolga —- sv nem 'sokára

egyetemünk kitünö diszére s hasznára f_og ô'

szolgálni. —— Nendtwich dr. - urnak уеду—

.uan correpetitiói szinte nagyon dicsértgtnek

világos és szép .magya'x` ßlöadása miau. -

Sauer é_s Íìalassa tanár u. u. —— jeles, tisz

telt barátim — а legszebb s legfontosb hely

zeteth foglalják el. Müködésök - vonzó

humanitással párositva'! — fólötte rövíd sem

hogy itt ollyanokat mondhatnánk rólok, mi

nöket tölök várni telyes joguuk van. Kitünni

egyetemünkön eddig valóban nem пазу mes

terség; de nekünk többre van szükségünk;

— kell ö nekik a magyar belgyógytan és se

bészetre hatványos és шею rugonyokkint hat

niok! akkor, s csakakkor, а tudomány s

a haza majd hálával emlitendi cddig is tisz

telt neveiket. Zlamál ur csak kevés ideje,

hogy barmászati tanàrnak neveztetett; hogy

nem orvos doctor ez'en éppen nem akadha

tunk föl, csak emelje s gyarapítsa7 шепнув—

ге az töle ñìgghet ez eddig tökéletlen intézetet

s tudományt. Kovács Endre és Halász Geiza

orv. dd. s egyet. segéd urak, az egyiknek sc

bészmütöi, másiknak hallgatódzás és Ворог—

сап'пвЬЫй correpetitiói dicsérettel emlitendök.

Kininger prosector ur halála után s en

nek kétfelé oszlott fìzetéséböl két segéd or

vosi hivatal - az anatomiai s a physiologiai

tanszékek mellé —— alapittatotl meg; valóban

üdvös alkotás'. —— А barmászal számára ké!ì

нёс évig Bécsben magát tökéletesitö orvos

ifjunak, egyenként 350 р. f. ajánltatott a kor

mány által. - Szinte két magyarnak bécsi

mütö növendéki (Zöglinge des Operations In
vslituts) Stipendium aÍapittatott. Аи hallámy

hogy hajdan Jósef császár 6 illy helyet alapi

toll magyarok számára. Szóban forog vagy

forgolt, hogy itt nálunk is a bécsihez hason

ló mütöket képezö intézet аншлаги Г61; —

de hogy még jelenleg? kérdem, lehetséges

lett e volna ez, mi elölt a sebészete város

han nagyobb s több gyakorlati inçézvények.

kel nem bír? —— A segédl helyzetek az охи

.vosi karnál шаг ezidén csak concursus utján

юна]: elnyerhetò'k: -— Tudva van,‘hogyvegy

`uj egyetemlhrendszer —- сдутым,

1
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nos reform _ már egy pár év óta készülő

ben forgó, s tán nem sokára létre fog hozat

ni. Mennyire leend, vagy _ az egyetem

némi sajnos körülményi mellett! - mennyire

leendhet ez tökéletes, és a korkivánatnak

megfelelő _ nem tudjuk. Halljuk hogy a

sebészi rend oktatása az ujabb bécsi modor

hoz lészen alkalmazva, s hogy gyermekkli

nica is ajánltatik az egyetemhez. _ Egy

rendkívüli kórbanczi tanszék szinte

valószínüleg fog fólállíttatni. Kívánunk ele

gendő holttesteket, s ügyes férfiút, ki ne

talán csak bonczoló, hanem b o n c z o l ó k ó r

tudós legyen! e fontos tudomány számára.

A rendőrségi gyógytanszékre csőd

vala hirdetve november 11-dikére, és hét

concurrens tevé le szoros ellenőrködés mel

lett csődi vizsgálatát. A tisztelt competens

doctor urak névszerint ezek: '1. Rupp Já~

nos, az orvosi kar jegyzője. 2. Stockinger

Tamás pesti orvos. 3. Török Jósef, p. o. 4.

Schmid János, pest megyei első főorvos. 5.

Gottwald Gáspár, tolna megyei tiszt. főorvos.

6. Kron F. és 7. Dantschek J.; bécsi orvosok.

E tanszék bétőltésére, s a választandó

egyén kellő tulajdonira _ lehet mondanunk

_ az egész orvosi világ feszült

szemmel néz; s azt várja a” közvé

lemény, hogy itt is még remény~

telyesb napnak kell derülni! Atör

vényszéki s political gyógytan állapotja s gya

korlatbani rendezete hazánkban egy szóval

csak nyomorultnak mondható. - A Rókus

kórházban némi új rendelkezés történt; 15

orvos vagy sebeszi egyén talál ott helyzetet, s

a közelítő új évtől fogva , mint beszélik , a ma

gyar nyelv leend a hivatalosan használt. _ A z

őrültek házáról mostújabbatnemmond

hatunk; eddig még mindég azon vagyunk,

hogy nem sokára Váczon fog építtetni; vajha

itt e fővárosban építtetnék egy! ámbár meg

lehet, hegy vannak erős akadályok ez ellen.

Az o r v o si k a rb а n sajnosa'n befészkelt

„kellemetlenségekről“. mo'st nem igen ha'l

lunk szólani. Az utolsó ülésben _ nem aka

rok egyebet mondani , mint örvendetest _

Dr. Eckstein, e tudós, humanus férfin lett de

cánunk. - А k. orvosi egyesület

szorgalmatosan müködik. Jankovich, Eckstein,

Wagner, Schlesinger, Rechnitz stb. mind

egyre igen szorgalmatos és jelesen munkáló

tagjai. Azon szellem ugyan _ a nemzetet

éltető, fejlesztő magyar szellem, melly ez

országban egyedül képes buzgóbb eredeti

müködést s lángoló versenyt ébreszteni _

a nyelv, mellynek roppant szellemi összefüg

gését s hatányosságát а capacitásokra sokan

még nem látják át _ még ez egyesületben

illően nem honosult. Mellékleg pedig itt még

azt is merem mondani: hogy szörnyü nagy

kár sok egyesekre s egész rendünkre nézve

is mai napon már, hogy nincsen számosb olly

orvos Pesten, ki az itt szükséges német és

egyéb idegen nyelvek ismerete s finomabb

életügyesség s miveltség' mellett _ magyar

pantiensével magyarul tökéletesen képes

beszélni. Azt tartom illyen még néhány

igen jó helyet találna e fővárosunkban. _ A

k. természettudományi társulat e

gyedüli nehézsége eddigelé az, hogy kevés

tudományos elem s alap volt a hazában,

mellyre azt épitni lehetett. _ A tanuló

ifj úság jelen szelleméről nem lehet dicsé

r'et nélkül szólni. Mai napon már -— s ez a

hazai. tanintézetek rendszerénél s módjánál

csuda! _ sok őnkénytes törekvés nyilvánul

bennök. És valóban könnyü dolog az ifjúság

gal bánni - ha a tanitóban meg vannak a kel

_lö tulajdonok! És nem kegyelem, hanem szent

kötelesség a tanító részéről az itjusággal

jól bánni! _ tudomány, ipar és huma

nilással azt buzdítni s veZérleni. Gőg és dur

va spartanismus pedig már hihetőleg -

csak szünnek. -- A gyermek - kó r

h à z i rendeletek s előadásoknál jelen

leg hallgatók nagy és szép köre душ; kik
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szorgalommal oda járnak ,' s feszült двуе

lemme] iigyelnek mindenre; hol ugyan е- so

rok irója illy látvány által büszke és szeren

csézett, 4—- öket, kik részint ma'r а gyakorlat

utjára léptek, oktatni ha nem eléggé képes is

—— а vélek egyiiiti tanulásra e fon

tos gyakorlat nemében, mellyben még mind

nyá ja n olly sokat nem tudunk, olly gyakran

мыши ! .- nein takargalván а пейёззёгект}

nem öntévedéseit —- szüntelen egész lelkével.

liajlandó leend. A tavasz kezdebével ŕ hisz tán

шью ezeketis a mozgalmak közé soroznom

— @zen intézet uj háza fog épittetni az ösz

utczában, melly  minthogy az alapítók azt

kezdeitöl már egyszersmindìa szabad clinicai

használatra szánták —— az éppen érinttelt ör-_.

vendetes környülállásnál ~fogva-, egészlen е

czélnak, szóval egy nagyszerü clinicumnak

niegfelelöleg lészenvépl'tve. Örömérzeltel ta

pasztalók az országos ‘ föorvos e serdülö in

lézet, s annok Csekély törekvései erántilmeleg

részvélét, s a .tárgy telyes méltánylatát!

Kivonatok orvosi’ és sebészi folyóiratok és munkákból.

отгон természettan és s_ege'd tudományok.

(Élet- kórbonoz- és kórlan.)

l. A гашение-мн tel-mö

déle. А vérgolyócskák vissztermödése даёт

leteiil7 еду lóbu 30 font vér bocsaittalott ‘

а legelöbb vizsgált vérben az ismért héjtalan

tekecseken kívül csak kevés számu halavány

szinetlen ugynevezeit nyirk tekecsck шипами;

ezek 'a következö napokban szaporodni, а

harmadik napoli már vörösleni is kezdettck,

s minél inkább tünedezett az anyasojt (Mut

terzellen) tömött шишка, annál szembctü

nöbb lett ezen vörösség.  Mi а; h_alavány

:myasejtek termödését Шеи Roma k több

kémletei utánobban а véleményben van, hogy

azok nem magában a vérben ;‘ hanem a vér és

nyirk edényeket bevonó sejtekhenlermödnek.

(Canstats Jahresbericht 1. J. Ш. Н. 1842.)

Dr.'Novák S.

l. Тёп- óf пни]:- ‚Ы a s s c sierint

az aludt vérben a rostany nem annyirá rosto

kat mint inkább lemezeket képez, és Do n n é

szerint a lob háirtya~ nem egyéb szinellen ros

tanynál, s inne'n péld. az ismételt_ërvágás úl

ш! meghigitott vêr könnyebben képez lobos

hártyát mint a tömött vastag vér. - Re

mákhak szinie sikerüll. a lobos és más ter

mészetü beteges vérben 'ezen llülönbözést lát

ni , _ésúgy találta hogy а gyuladásos'vé'r Ю

bos liártyájában kevés ugynévezett nyirk вед

kees van -jelen , mig ellenbeli а b5 vérvesz

t-éssel párosult korcsvegyületii beleg egyed

vérében fölös számmal Lalíilhatni azokal. (Сап- .

slats Jahresbericht 1. J. III. H. 1842.)

` u. а.

8. Lélekze'l elzközlés¢._ Vrolk-4

man megmutalta B rachelA és Arnçfd @vl-,_

lenébcn Позу lélekzés eszközlöjének `nein lefV

hèt egyedül :i bolyg ideget шпат, meri mind

a két bolyg ideg átrmetszésére sem áll egy'

szcrrc el a lélekzéS, s a bekövetkezö halál

а fuladozásnak nyilvános nyomaival áll be;

sò't Volkman a kutyák, m'acskák és tengeri.

nyulacskákon telt kémletei те; azi is bizo- '

„так, hogy az аду és agyacs eltávolitása

ими` is fenmarad еду ideiga lélekzés. Ellen-

ben hogy az cgyüttérzideg (nèrv Sympaili.)

sem`képes maga eszközleni a lélekzést; az

emli'tett vizsgáló csudálatos kéinlçlével шпи—

sitotta, inisgerint egy kis macskánál a nyuj

toit agyon kl'vül az egész agyat kimetszvén „

mind a két oldali bolyg ideget átvágván, _s а

шаб fonat jdegeitpqu kimélettel kiirtván, а

lélekzés az agy eltávolításától fogva még 46

perczig самом. V. szerint цена: а lélekzés esz

'közlési közép életmüve a nyujlott agy тата,
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s csak külsö ingerre van szliksége, melly

Cselekvöségétk elömozditsa7 mit a magzat

példája kétségen klvül 'bizonyit ‚ 5 е2еп inger

számos tényleges kémletek után más nem le

het mint a széneny, de `nem a lélekzési utakon

származolt, hanem az életmüvezet minden

rész'e vérében létezö széneny7 mellynek in

gere minden ideg (tehát nem egyedül a bolyg

ìdeg) közreható (centripelalf) erejénél fogva

egësz a nyujtolt agyig hat, és pedíg állan

dóul, mivel a vérnek szénennyeli tulteliileti

(Uebersà'ttigung) iránya állomány változást fel

tételez, melly'a lélekzésre ösztönöz. —— А

magzat szülés elött nem lehel, nem leve'n er

re sziiksége, mivel 11 116111611 visszér által 6

реп ап11у1 élonnyel láttatik el a mennyi 116117

11апет 5211165 1111111 а 116111611 edények megs-zün

ve'n a magz'attal 'élenyi közleni az élenyhiány

ból eredt széneny, folytonos ingerül szolgál

melly a nyujtolt agyat ösztönö'zvén leginkább7

а lélekzésre késztet (Canstats Jahresbericht

1.111 m. 11. 1842.)

4. А ten-mészettànl пылиkór

ll. а.

шип aid'ppontjal; Huele!- tutti".y

A lermészeltani lskola elvéiilHaeser 116161116

26 pontokat tiizi fel:

1. Minden betegség az életmiiségbe ha

iolt ártalmas befolyás eredménye.

2. Mivel minden élemüvi folyam -— az

idegrendszerét 15 ide érlve -a képlö életben

nlapszik', s ugyan evvcl azonositva is van:

112611 minden betegség Шар-0116111 képlö élet'

11111. )zékonyságàban kell kercsni.

3. А betegség kiilönös alakja részint az

ártalmas befolyások természetétöl, részint а

beleg élelmüben lélezö képlödékenység 1111

161165 alakjútól liigg. Ezen különös múdja а

beteges képlödékehységi folyarhnak, belegsëg

folyamnak neveztetìk.

‘1. А bel-eges folyam sz'abályai hem mód,

háne'm, alzikjokra nézve térnek el az 65652

séges életfol'yam szabz'ilyaitól; miszerint a

beieg ¿lama 11 116111 iuiajdon cselekvöségnek

többé vagy kevésbél képes megîelelni.v EzenA

értelemben a legegyszerübb betegségnél is

112 élò'sdiségnek (parasitismus) ogy módja7 s

a beleg életmüben rendellenes élelténykedés

(Lebenslhà'tigkcit) áll elö. А belegség ezen

érielemben önállósággal (autonomia) hir.

5. Sok betegség nem egyéb; mint igen

egyszerii képlödékenységi lhibája a cs-aknem

_cgészen élet-l-ani törvények szerint folyó sla

bályos életnek.

6. Sok más betegségben a képlö fo

lyam _annyira elfajul, hogy igazi élösdies (ра

rasit) utakra téved.

7. Más belegségek (péld. a ragályok)

okát pedig az élösdies lények' átültetésében

mláljuk fel  s ezek olly törvényeknek enge

delanœkednek, meliyek а smbúlyos 6161161 meg

nem egyeztethetök; mivcl olly befolyások ál’

tal hozatnak 616, т611уе11 a rendes 616111111

_ségtöl egészen idogenek. (Haesers Archiv. ñir

die gesammte Medicin. B. IV. H. 1. S. 117.

1843.) u. a.

В. А Inbo. vir. Andral 112536

lata 65 kénnletei a lobos vér köriil elég 151116

relesek lévén; nincs szándékunk ezen 1125

gálat eredményét felliozni, csak ’egy igen

lomos megiegyzését akarju-k kiemelni: hogy

t. i. a rostany duzzad-ása a gyuladúsokban csak

a kiizzadások beállásávnl kezdödik, igy tehát

nem mindig a vér’ tulajdonsá-gában kell keros

nia gynladás 011111. (Dr. С. Cansmis Jahres

bericht. 1. Jahrg. Vl. Heft 26. 1843.)

` 11. a.

l'. тины-пудинги. А lultenyëszelt.

paizsmirlgy (gl. туг.) belsöleg vérhiányos, kiil

sölcg ellenben ijterei duzzadtak, 5 egyes mi'rigy

501161 sárgás folyósággal telvék, melly késöbb

a köriil fekvö terimbéíbe is átszívárogván 611—

161 képez. —- 110111161152111; a tultenyészelt

tiidö ismertelö jelének a tüdö holyagcsák 5

maga az élelmü tömeg 061611666561611111а1еп111; —

gyakran ha az egyik oldali tiidò' 161161611 tehetlen,

а 111115111 lúltenyészik. '- Ногу lullenyészett ke

о



Élet- kórboncz- és kórlau. 11

.desz mirigy (gland. thymus) is létezzék ma múr

kétségen túl van, do liogy az ùgynevezett

kedesz mirigyes fuladozást (Asthma thymi

сит) euuek tultonyészete hozná elö; napról

парт bizonytalanabb lesz. Ezen véleményben

van Rokitanszky is. -— Gluge egy görvélyes

daggal párosult 3% obon sulyos kedesz miri-gy

esetét közli egy gyermeknél, ki rgörcshurut

ban tüdögümöcsökben és vérköpésben szen

уедем, a nélkül [лову kedesz mirígyes fula.

dozásnak csak nyoma is látszowvolna. ——

Tultenyészett méhanya esetét Allé em

ll'ti, melly 9 fontot nyomott, ürcge és nyaka

reudes állapotban volt, a 40 éves soha nem

gyümölcsözött de rendesen havadzó özvegy

nél, alhasi dugulâgoknál és uehéz nyomasztó

érzésnél ogyéb bajt nem okozott, de végre

idegláz áldozatává lett az egyed. -—-— Duu

can egy ñatalegyed tultenyészett szl'vét gòr

cs'oven át vizsgálván, állitja hogy terimbelé~

ben sommi idegen állományt nem шаль, ha

нет а rostok közé harántos vonatok férkez

tek. mellyck könnyü nyomalsra eltünedeztek.

-Egy 9font nehéz kökémcsen tultenyészett

(skin-bös hypertrophirte) máj esetét hoz

za fel Sch upmau, melly egyeduél а gyc

mor mirl'gy menetben (ductus pancreaticus) egy

3 obou- 65 1 uehezéknyi sulyú kö is találtatolt.

Illy uagy k6 а gyomor mirigyben, a тща

gok közé tartozìk. +- А leghívebb гаранта

latok és tudományszerü fürkészetek ellenére

a tultenyésletek természete és tulajdonsága

még ige-n kevéssé ismerctes ; azon vélemény,

miszerint ‚нёс àllapotot különböztetnek meg

t. i. az életmüitömeg szabályszerû növekedé~

sét és az elöre járt keluényedésseli nagyob

bodást; úgy látszik legjobban megfelel a d0

103 természetének; inert е vélemény sze

rint ezen kérdésrc: mikor lehet valamelly

tultenyészetet reudes vagy rendcllenes апа

potúnak шпат? könnyen meglehct felelni.

(Canstats Jahresbericht 1 J. 1. H. 1842.) ц

Dr. Novák S.

s. А миномёт nem еш

mi'wel тбил- Hét napig tartó, s a le

hèllési так ki izzadó gyuladásában szenvedelt

egyéu esetét emliti Casper, kinek kiköpé

seit és a boncz oláskor шиш kiizzadott álllár

tyáját górcsövi vizsgálat alá vctvén Fr o~

riep, ujra megerösité azon véleményt, hogy

ezen álhártyát semmiképen sem lehell vala

melly életmüves szövetnek tartani, mert az

egész csak lobos eredményů tiszta вену volt.

(Wochenschr. f. d. везет. Heilk. 1841. Nr.

1.) vggy Caustats Jahresbericht. 1. Jahrg. ll.

H. 1842.) Dr. Novák 5. _

О. А вашими elvńltçzott

тёток “тупи! lnéthnntńßa. A n

dral és Gavarret legújahban igen 526

mos (9 hónap alatt 360) kisérleteket шнек. Ki

a _vérnek kóros elváltozásaival foglalkozik, azt

fogja találni, hogya vér azon eeetekbeu, hol

érvágásokat szoktunk rendelni, 'változásaira

nézve két osztályba rendezhetö". 1., hol а

rostony menyisége öregbedett, а vérgolyócs

káké csökkent, а savófehérnye vagy normál

`vagy aránylag szaporodolt; 2.) hol а rostony

mennyisége çsökkent, а vérgolyócskáké Szu

porodott7 s а savófehérnye vagy I_lormál vagy

aräniylag csökkcut. E két osztàlyhoz sorozan

dó az Audi-al és Guvarret által észlelt eset , hol

aurostony mcnnyìsége aránylag _vagy egészcn

csökkent, a vérgolyÍScskáké а rostonyhoz ké

pest szaporodott. Végre ide számitandó ogy,

osztály, Simon szerint, hova а betegescn

civáltozott vér шт, melly magában a vér

ben szokatlan anyugokat foglul; Еву Czukor- s

epeanyagot, epofestvéuyt, hugyanyt s'tb. А

vérvegyületének ezen uégy elváltozásait álll't- `

Ja fel S. mint kóralakokat, s röviden Hype

rin о 5 is (tulnyomó rostouydússág) sa n g v.

ищете , hovaa gyuludásos vért és hy pin o

sis sang. - (csökkent rostonydússág), llo«

va Andral és Gavarret szerint a hagymázos,

fehérkórosf7 sárgaeágì ‚ diabetes-alatti vert

számitju.
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Hyperínosis sang. lltI a vér több

rostonyt tart, mintsem ép állapotbau; а mint
rostonya szaporodik, а szcrint v'va'lltozikavér

golyócskák mennyisége 'is. A vér zsírja Sza

porodott; mínél tübb rostonyt és zsir'l7 és mi

nél kevesb vérgolyócskákat tart a vér, annál

csekélyebb szilárd létegeinek mennyisége. А

rostony megalszik ver-és alatt szilárdabb tö

meggé mint ép állapotban. A vérgolyócskák

rostonymcntcs vérben rövid idö alatt fènék

re sülycdnck7 s néha az egész folyadéknak

csak И ét képezik (ép állapotban majd épen

nem sülyednek alá a vérgolyócskák).

A gyulada'lsos vér lepényc rendcsen пазу

s mint tudjuk töhbé kevesbé vastag szalouna

börkévcl boritott, szilárd és ellentálló 511052

szabb idö múlva sem foly szét. Joggal klich

keztetünk пазу és szilárd vérlepényböl пазу

mennyiségü rostonyt; de helytelenül Ítélünk

пазу Ё/ёг1еЬёпугб1 teœmes mennyiségü vér

golyócskákra. Minél tetemesb а rostony, an»

nál szilárdabb a vérìepény7 melly önkényt 11е‹

ged meg, s annál tetemesb a savó, mellyet

magába zár. A rostJny savóval egyedíil is

adhat szilárd lepényt7 szílárdabbat mint az,

mellyben vérgolyócskák tartvatnak, mit bizo~

-nyl't a szalonnabörke.

Minél nagyobb méltóságu az életmü,

_melly meggyuladl,7 annu'l inkább mutatja a

vér'a gyuladásos vérnek'jellemét; ezt tanú

sítjz'nJçAndral7 Gavarret és Simon viisgálatai.

Legbövségesebben lelte S. a roslonytv 111661011—

ban, hol egyszçr 0,91 proc. vala; úgy 32111

tea legtöbb _zsir is találtatott а tüdölobos vér

b'en, t. i. 0,433 proc. A vérgolyócskák leg

(sekélyebb mennyíségben létezlek ott, hol a

rostony девизы) mennyise'gben állott, t. i~

3,65 proc. Tüdölobban Andral s Gavarretfl'l

egyén- vërét öSszor vigsgáltiìk meg. llt is,

mint S.. a 'logtetemesh ros'tonyt Lalálták ,` t. i.

1,05-ргос.‚—— Mellhártyalobban Andral és>

Gavarrçt soha Sem lelték a шашни olly f0

kon szaporodv'a mint tiidò'lobban; legföbb fo

kon 0,59 proc. tuláltatolt. А lázzal járó ese

tckben, mikor még nem ment végbe a kiizza- ‘

dás ,' nevezetesb volt a rostony mennyisége,

mintsem az üdült lefolyásuakban; 15 eszt.

közül ill-ben а vérgolyócskák száma csckc'

Iyebb volt, mint ép állapotban; hasonló az

arány а torokgyikban. Haskérlob é méhkérlob

4 cseteiben B-szor tettek Andral s Gavarret

vizsgálódásokat; а rostony Iegnagyobb fokon

0,72V pr. talúltatott. Szinte-azok az orbánczos

vérben, hasonló viszonyokra akadtak, mint

а gyuladásos vérben mondottuk; a rostonyl

0,70 és 0,73 pr. találták; а vérgolyócská

kan pedig csckélycbb menuyiségben, mint

sem egószséges vérben láthatni.

Hypinosis sang. lntöbbnyireavér

rostonytartjalma csökken, mig а vérgolyócs~

káké rondes marad. Анат! és Gavarret által

e Lekintetben megvizsgúlt kóresetek azokhoz

tartoznak, miket erötlcnségi (asthen.) .làz ki~

sér, minö a hagymáz, vagy azokhoz, mikct

erönyi (sthenic.) jellemü láz kisér, mikép а

111ш1б, s egyéb forró kütegek; az orbánv

czoty kivéve, mellyröl már-cmlékeztünk.

Sim о n kétszer mcgvizsáálta hagymáz

ban а vért, s úgy шали, hogya szilárd 161—

részek csak kevéssel voltak csekélyebb щепу

nyiségben jelcn, mintsem ép állapotban;` а

rostony mcnnyisége rondes, а vérgolyócskáké '

csekélyel)b volt, mint ép állapotban. Andral

és Gavarret számos kisérlcteínck eredménye

rövidcn következö: Enyhébh foku'hagymáz

han jcllemzö a rostrony crsekélysége, miböl a

vérgolyócskák szaporábbsága köìŕetkezik; a

roslony ezen aránya a kórfolyamallcgföbb

fokán tünik fel. Jobban kifcjlett s jellemzelt

hagymázos Iázban а rostony mennyisége ész

rovétlenül efrxolkedík fölül а vendes mcnnyi

ségen. А helgymázos kórfolyamat annyiból mu

ш ellentétet a gyulmlàsokkal, mennyiben

utóbbiakban mindég csökkentehb à vérgo

.lyócskůk mennyísége, ellenben а hagymúz

ban а vér ellenkezö iránytÍ шиш. Azouban а
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vërjgolyócskák szaporodása soha sem látszik

a hagymázokban olly állandóúl, mint a ros

tony gyarapulàsa va lobokban. De habár a

vérgolyócskák mennyisége csekélyobb is, még

is mindég tetemesb az ö aránya a rostonyhozi

mintsem ép állapotban. A lábbadás szakában

gyarapiil а rostouytartalom s a vérgolyócskák

csökkennek. ~ Himlökben Andral és Gavar

reta hagymázokhoz hasonlókép válfozva ta

.làllák а vért; úgy a többi forró kiitegekben.

- Az agyvérömlésekbcn (haemorrhagia се—

rebral.) A. és G. a vérgolyócskákat szapo

' lrodva, а говфонуъ csökkenve találták. -

Fehérkórban S. megvizsgálván a vért (melly

ogy 18 éves leányból vétetett) а rostonyt

nem, de a vérgolyócskák mennyiségét ifs rész

re csökkcnve lelie. Hét heies vasgyógysze

rek használata után a vérgolyócskák monnyi

sége а lrcndest megközelitette. A. és G». ha

sonló arányokat lóltek. Ök is észlelték a vas

használata után avérgolyócskák tetemes gya

rapulását. - A máj kökemben szenvedök

vérében a rostony inkább szapora mint cse

kély. - (Jahresbericht über d. Fortschr. d.

g. Мест. 1842.) т. més.

Elsennlann рану“ (вш

le) és Iáz (певец-ивы... Szerzö

cgymásután következö apróbb értekezések

ben megkisérii a különféle folyamatokat ki

. kulaini ‚ miket a pangás és láz feltételez.

I. A pulsé., vagy mint mondani

пошив nдушим инвенции-ввя

Minden észleletek megegyeznek abban, mi

szerinta kifojlptl. pangásban a liajszál edények

кладами s a vér mozgása bennök vagy ko

vesbé többé késlekedik vaigy> egészen megál

lapodott. Mi ennek,már legközelebbi oka?

Eisenmann legelöször kimondáa nézetet., mi

szerint а pangás tiineményei, a pangáson túl

fekvö hajszáledënyek , röviden узду; hosszabb

ideig tartó összehnzódásából volnánakïértelf

mezondök. Világos az, тапер а hajszáledé

nyek ogy szilakán történö össz'ehuzódás, az

защищаем ром @ión тем-б Заёпушпак

kitágulását fogja` clöhozni. Tanúsitják ezt а

kodély mozgalmakból eredö .pirulások föleg

harag és szégyen után. De még fontosabb

iény is derit fényt a vérkeringés pillanalnyi

megakadásának hatása fólé. Esmeretes elöt.

tünk, miszeriut az agyon rhythmusos érve

-rést észlcllietünk, melly а lehellési munká

latokkal összeèsik, ugy az agy emelkcdése a

kilehelléssel, sülyedése а bélehelléssel csik

össze. Mivel azonban tudva van, hogy avér

nek az iires ereken visszafolyása a kilehellés

alalt némileg gátolt, tehát föltessz-ük, .hogy

ezen gátolásnak pillanatnyi agyvértorlást kell

maga után vonnia, melly részéröl az agy

emelkedését feltétezi. Azonban ez' ellen azi

lehct felhozni, hogy heves harag vagy meg

ijedés alatt az arcz nem pirúl el , Ьапеш in

kább elhalványul; meri ha igen heves kedély

mozgalom hat az arczbör hajszáledényeiro,

akkor annak egész terjedelmében összehuzó

dást hoz létre, minél fogva а piros szin nem

tünhet elö sehol. Hasonló különb'ózö hatást

szülhet a hideg is, név szerint mint hidcg

viz. Hidcg Ievegön az arcz _ rendkivül tü

zesen megpirosul, zi hö mérséklet növekc

dik s ha ogy kissé тишь tart a hideg ваш

sa, akkor ezen pirosság mégkékbe is átmegy.

A hideg mint. tudjuk összehuzólag hat; az

összehuzást pedig а hajszáiedények тезы:

lése és kitàgulása кати, ennél fogva az arcz

nak erössé kell lenni; a kékes szin pedig

onnét eredhet, hogy az üleres vér, mihe

lyest egy ideig az cdényekben pang; azonnul

komorabb szint ölt fel; rés-zint az által támadl.

hogy. az edények megtelése és наивным

egész a legvékonyabb visszérágazatokba eltcr;

jedez. - Eddigi esméreteink az izgékonyság»

rJl azi taniiják, hogy а hajszál-rendszerre

ható izgatás abban összehuzódást. szůl, mit

Wilson, Philip, Thomson, Has

tings s egyebek észleletei bizonyitnak. E

nézetok шепота szól azon törvény is ,I mlsze
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rint az edényrendszer külöubözò' pontjain a

vérmozgásnak sebessége megforditott vi

szonyban áll az edények nyilamához. Mint

hogy tehát a szivbò'l kiáradó vérmennyiség

nek megfelelö tömegnek kell szükségkép а

hajszáledényeken is átömledezni, ennél fogva

a vérforgásnak egyarányos viszonyban gyor

sabbá kell lennie a szerint a mint а hajszál

rendszer összehuzódik, ellonben hasonló vi

szonyban meg kell lassudnia, a mint a haj

száledények kitágulnak. Ha az izgatás a

hajszáledények erò's összehuzódását okozá s

ez által a vér mozgása sebesebbé lett a meg

пакет hajszáledények miau. akkor a vérnek

nybmása az összehuzódott pont elött fekvö

edényfalakra olly fokra emelkedik». hogy az

edényfal ellentállásì képességél legyözi ‚ s az

низы, és mihelyest az meglöl'tént.7 szükség

kép a vérforgás is lassúbbá foo' lenni. De a

ver nyomása azon edénykékre is elhat, mely

lyek a normál állapotban свай vértúpot (Blut

plasma) hordoznak s már most ezek is any

nyira kitágulnak, hogy piros vérl vesznek fel

magoliba; s inuét származik azon hibás vé

lemény7 llogy a gyuladais leglöbb fokán új

vércdények képcztetnek. гены а ha jszá l

rendszer, é's czen hajszáledények

elötiy fekvö iitérágazatok s a meg

felclö visszérágazalok мыша

sa , végrc ezen kitágulással e

gyenlö arányban álló lassudása

a vériorgásnak minden kitáguli

ed é n y e k b e n , képezik erömiives tekínlel

böl azon állapotol, mit pangásnak vagy gyn

' ladásnak nevezünk.

ll. Az “Певиц-61, mellyek а

psńgńl теги-вишни“ спим.

llk. А physiologia jelen állásábun nem lé

vén többé kielégitö azon értolmezés, mi-sze

гам а hajszáledényekbeni vösszehuzódások

ai hozzájok futó dúczidegek мы okoztatná

пак; Eisenmann következökben kisérti meg

о rejtélyes lüneményck megfejtését. Léiezik

а bonczolók мы ugyan mainapig sem мы

letesen kimutatott neme a mozgási idegeknek,

mellyek a dúczidegekkel társalgva [итак az

edényekhoz és névszerint a hajszáledénykék

hoz. A tengéleti idegekct mindenkor kísérik

a mozgási idcgek. Ezen cerebrospinal-edény

idegek által már а hajszáledények képesekké

téletnek az edényekbe bényomúló vér nyo

másának ellentállhatni, s az ö, а normál vér

körforgáshoz megkivántató nyilamukat fún

tarthatni. Ha tehát egy olly idcg, melly moz

gási szúlacskákat küld valamelly liajszáledény

szilukhoz, akármelly módon megbénúl (ра

ralyt.), akkor az illelö llajszáledények elvesz

tik összchuzási erejöket; а vér uyomásának

löbbó ellent nem állliatnak7 tellát7 kitágulnak,

módfölött mcgtellenek, s pangás jön létre,

melly a közönséges -- izgató behatásoklól

eredölò'l - свай az által különbözik, hogy

щ az edények kitágulása közvetleniil изменах,

mig атом а kitágulást. összehuzódás elözi

meg. E szerint a pangás erömüves része az

agygcrincz, agy rendszcr idegei7 az edény

mozgaisi idegek által eszközeltetik, minthogy

ezen ídegck clöremeni izgntàs után clöször a

liajszáledények üsszehuzódásút szülik. miro

a föntcbbi törvényeknél fogva kitaigulás'kö

velkezik; mig ezen idogek elöreinent bénúlai
sa után а 11а152й1еаёпуек elvesztili 653281111—

zódási képességöket s е szerint közvellenûl а

vér nyoma'isa дна! tágittatnak ki.

`'Alon vélemény mallen, mi szerinl. az

edléngek összehuzódását különös lnozgási ide

век eszközlik, mégkövelkezö tények is har

czolnak; 1.) A magosabb kifejletségii аптек

ban eg) idegnck sincsen kétfc'lc munkálalu.

2.) Ideges bajok, (hysteria, nevralgia) шаль

ran röglön ~gyuladásba változnak Щ, vagy

eltöl kisérletvék. ЕД könnyen érlelmezhetjiik

föntcbbi nézetiink szerint, meri; az ideges

fájdalomnak csak ollyan agy-gerinczvelös ide

gckrc kell Lerjednie, mellyek mozgási szá`

lacskákat küldenek valamelly éleunü hajszál
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edénycihez, hogy itt azonnal összehuzódást

és ennek következéseit hozzák létre. 3)Ake

délymozgalmak behatása a pangásokra, név~

szerint forró 65 iidültekre, mellyek midò'n

már elenyészendök, azonnal megint a kedély

mozgalmak `által fellobhannak. 4) A pangást és'

lázt ugy tekinljük mint а kórfolyamat ellen

helybelileg és áitaláuosan támadt visszhatá'st

(reactio); de Icépzelhetò' e, hogy а 111115261;

cdényok tengéleti idegei -~ mik a kórfolya

matban munkásak -— egyszersmind ezen 10`

lyama't s e szeri-nt önmagok ellen is visszahas- 

sanak? Нет lesz e érthetöbb 5 természe

tesebb a dolog7 hogy ha a kórfolyamatot ma

gát ‚ a tengéleti idegekböl; az 6116116 támadó

visszhatást ellenbeu az edénymozgási 11165611

böl szárma'ztatjuk? 5.) Ha végre а legujabb

franczia észleletek, mik szerint a hidegvérü

állatokban, a legkülönnemübb izgatúsok sem

képesek gyuiadást sziilni, bebizonyodnáuak,

akkor kétségen túl lenne, hogy a 116152111—

edények magokban véve nem birnak össze~

huzódási képességgol, hanem ezen 116116556

get tulajdon, különnemü mozgási idegektöl

kölcsönözik. ' „f

ш. A lungi» мы“ ¿temili

vei [пустив e’. вакантны.

А pangás tehát kétfélekép támadhatz' чаду

izgató hatály következtében, vagy 1160116

béfolyás után. Akármellyik módon jöjjön is

vlétre mindég ugyan azok jellemei : 1.) а mea

felelö hajszáledények kita'gulf'isa7 ennek

kövelkezlében а vérmozgásnak 62611 cdények

beni kisebb, nagyobb lassusága. És 62611

lusta mozgás vagy pangés hem maradhat

életmüves következmények 116111111. на t.i.

a kikigult 111115261611611уе1феа1 а ver egyes al

kotó 165261 a wngéleti edény idegekkel hosz

sznbb ideig érintkoznek, 62 állal hevesebbé

1652 a villanyos egy'másrahatâs az idegvelö

és vérgolyócskák között; ennek következœ'

ben élénkebb 1652 amelegség; az elválaszlá«

50k, a taiplálkozás és felszivódás megválloxz-„K

nak. A pangással járó kóros tünemények kü

lönbözö alakjn», csupán annak fokai által fel
tételeztetik. А pangás számtalan hevességi fo- A

kozatokon tüník fel, 5 legenyhébb fokától a

legmélyebb fokáig a legmélyebb meredésig

(сот-рог) az иду nevezett hideg fenéig, szám

talen âtmenotek léteznek, mik között sehol

56111 láthatni 6165 határokat. Arégi felosztás:

activ (sthenikus) pahgásokra ki 116111 elégiîö;

legjobb ámézetet eaged 'a következö 4 fo

1101110 osztás: ' '

1) А »monili-ll днища: ищу

в степени. Atu-lajdonképi pangást min

denkor megelözi azon állapot (az izgatńsi

korszak)7 mellyben а hajszáledények össze

húzódvák s benn'ók a vér mo-zgása sebes. Név

szerint a takonyhártyákon az által tůnik fel ezen

Шары, hogy а- .normál takony-elválasztás

megsziinik, s а takonyhártya szárazzá lesz,mint

liogy az összehuzódott haj'száledényck, mik

ben folül reá még a vérmozgás is sebesebb,

nem választnak el. A inelegség csak kevessé

magaszlzaltabb7 u daganat osckély, s mig viz

111113 (ocdem) nincs 161611, 110111611у. A vér

nem szenved különös változást. - Mi az 61—

választmányok változásait illeti : ha а stheno»

515 az` életmüvek állományában (parenchym)

шву a hártyák alatti slövetben 1101101 5 cse

kély hevességii, akkor tetszölcg, igazi vér

savo' ömlik ki az illetö szövetbe; ezen 6111

leny azonban úgy látiszik, nem képes abnorm

táplálkozást hozni elö, тег: az illetò' szöve

tek épen nem tetszenek túltápláltaknak (hy

perlroph.); és a pangás megsziiutéwel azonú

nal felszivatík az. На e pangás valamivel 116—

vesebb, akkor a kiizzadt folyadék már ros

tonydús-abb, 65 mint organizálódó kocsonya

(Gallerœ) ~ti'inik fel. Ennek eredménye az 6161

mii megkeményülése, mit. közönségesen -

bär hamisi'ik- пшена-зад (hypertwphia)

»nevezlek ; mort az 111011111 képaœittixneg 551111“

116111 a rostszövetnek', melly az életmii mun

kálatit inkább gátolja mint kegyeli я az elet
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11111 eredeti állománya ez által n`em нагаро—

dik, hanem inkább Csôkken.  Elválasztó

° hártyákon' a siheno'sis meggá'tolja 11 110111161

elválasztmányokat s helyükbe szinte lsavós

kiizzadmányt.> nyujt, melly vizböl, fehérnyé

böl s а vér sóiból áll. A sebes fólületeken

hasonló folyadék támad, csak hogy 111 161113

már а 1031011у. Е folyadék ‘111 ngy lép fel,

mint az eipusztult részeket pótoló képzö anyag.'

Azon vélemény1 miszerint а szemeredés (granu

latio) а sebek дубы/1116311 а1а11, а genyedés ered

ménye volna, f_erde ; metta веду az életmüves

kélíletekre felbontólag (katalytisch) nem ре—`

dig ujjanképzò'leg hat. Mig а genyedési folya

` mat tart, addig nem jön szemeredés létre;

csak ha а genyképzés után а Ьуре1-31110110313

visszalépett а sthenosís fokra, a вену 161111111

3 korçsvegy (dyscrasie) nem tart 1611 valami

'kóros elválasztást, akkor kezdödik a szeme

redés. А sthenosisnyujtja azon képzö anya

got, melly а szemerek alakjáyölti fel. Mint

hogy'azonban a jclenlévö hypersthenosis nem

mindjárt vonúl` vissza az egész sebfólületen,

tehát a genyedés és szemeredës folyamatai еду

ideìg egymásba folynak, de mind a két folya

mat növekedésiik és csökkenésük tekintetéböl

mindenkor fordított arányban állanak. -

Összefoglalván a sthenosist jellemzö 161101116

-nyeket, a következök lesznék azok: 162311

szin vörösség, csekély daganat, kevessé ma

gasztalt meleg7 mérsékelt fájdalom; nem _te

temes verése a közelfekvö ütereknek; savós'l

csekély rostonyá kiizzadmány; képzöanyag

kiizzadása а sebes fölületeken; afelszivódás

nak meg nem zavaŕodása; a szenvedö“ 1652

. nek el nem~'sov‘a'nyulása'. E képb'öl látható,

hogy a sthenosis, àfranczià oglio-là '„irritation~

jával“, és a németoskola „Ercthísmusával“

megegyezô. ' . '

2.)" A инъекционная! pangůs

' vngy пуговицами!- (közönségesen

synochalis pangiìs va'gy activ gyuladás) min

denkor az ilietö _hajszáledények ‘ósszehuzódá

sának következménye úgy mint а sthenosis,

csakhogy ennél kevescbbé. А reá következö

hajszáledény-tágulás tetemesebb, de még

sem о11у е163, miként az Asthenosisban és

nem7 miként ennél, bénulási állapotból fel

tételeztetik, hanem a `hajszáledények falai csak

annyilra engednek az oda 10116 1161 nyomásá

nak,. a mennyire az 6 ellentállási képességök

azt engedi; mig az Asthenosisnál a 111113261—

edények` ellentáilási- képessége egészen el

enyészett. A vérmozgás a kitágult- edények

ben Insta', néha épen -pangni látszik (а fené

be átmenetelnél), mig a szomszédos üterek

lerösebben vernek, mi 111636 köriilmény csak

а 11уре131110п031311а11 van jelen. A vér a 11116

gult hajszáledényekben komorabb szinii. A

beteg szövet vörösségc vagy tömör'edény re

czék által képezödik, vagy vörös pontokat mu

1а1, mik majd magányosan külön'ózve a'llanalir7

vagy az edényreczével szegetnek körül ; vagy

а legföbb fokon mint egyarányos vörös fol

tok jelennek meg. A vörösség többnyire 111
2е3 piros.  A vérnek változását illetöleg,

tudjuk, hogy annak rosionya tetemesen gyn

rapúlt7 hogy a vérvöreg és savó nehezebb

s- hogy а rostony a vérpogácsát többnyire

mint a crusta inûammatoriaboritja. A kóros'

kiizzadmányok e fok alatt rQSthydús vértápot

képeznek, mi iiagy az életmüvek 116211 vagy

а tak- és savós hártyák а1а111 szövetbe 'óm

lik. Ha a hypersthenosis igen hevesen kifej

lödött, akkor a vértáp elváltozík gennyé, ‘Dc

mìben álljon ezen (эВ/111102213, még mai nap nem

tudjuk. А vérgolyócskák clváltozása genygœ

lyócskákká minden esetre még a yégedényelè

ben véghei megyen. Ezen vérg'olyó'cskák nagy

ságuk miatt nem ömölhetnek azon által; azon

ban а 30113261/е1 bokrokban olvasztólag és

szétbontólag _hat a legfìnomabb edényekre, s

mihelyt ezehlek falai felrágatfak, azonnal ki

ömleílek a genygolyók, összevegyiilnck a вену

savóval s ekkol` készen van azón folyadék,

mellyet ge n y nek hivunk. Mikor а hypcr- 
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sthenosí's а takonyhz'mya alàtti szöve'tben'hò'noi,

akkor a takonyhártya vörös,és hy'úïëkony any'al

got választ el, m'ikép' ezt a' täiiögyuladá's

han шпации, поп a#gyuiadf./liifmfáfiybal futé'

hörgek' takonyhärtyája az isrń'ei-ete's nyulós ;, és

rozsdaszínů nyáikát „таща е]. -‘ A ваш

háriy'ákon iöriént roseoiiydůs kíizzadmány

ьы áiháriy-ák képezödnek, menyek'iöbb:

nyirel organizálódnaki, b'ennök 11j'ed'éïnyelklahì

pezlètnek, таза а hái-tya sejtes чаду“ seji

tesrostos szövetté változik, mi okból'itt oily

,egyakoriakv az összeforradások; eli'enbeh a

lákoriyhártyákon képezett álhârtyákban plo.'

crouphan, még nem штат; éléttiiüvezettséget,

sem uj edényeket. Ha' a мужниным-от

válaszió hányákon igen neveßen натереть}

v'àgy mikor .lz'aszsu.iéfo-lyásn7 akkoŕ léyègö is

képezödik. —- А зеЬеЪГбШеЬе 'több'nyire

száraz, vagy véres savót választ'bl s Паве-21114

kén't genyédés áll'heA A fe'lszivódás nagyon’

копают. A ` hyporsthenosís ‘ kimeneteleí а

következölt: a)“a' normá'l áliaipotrá visszaté

rés, a hajszálèdények' összehuzódása ёлка!”

(0321233); b) asthenosîsba végzödés. с) а hy

persthenosis az ö kiizzadmányaiban elhgil. d)

а hypersthenosis kóráttételek (metastasis) ál

tal félbeszakad. е) halâlial’ «этапа fel

névcll A hypersthenosis alakja tehát a кат—

ko'zô lesz'enï: elefyèh yagy komor vörösség,

lgenmagasztalt meleg,Y mérsékelt de szilárd'

daganat, a 'szom'szëd üterek vérése, heves

fájdalom; vértápY ki* izzadása vagy вену

képzés.- ^

3)= A hm'iünenîŕn" „видав

vngy ahyposfh'enos'îs» Jellemèì:e а’

hajszáledények `falai u'gyän 'nein' bénülyák, de '

gyéngiili álläpotb'an питай, ug'y högy az

odato'ŕlöyét* nyoihâsânálè nein 'älihainak elé

gelidov агат elleńt; kevéssë 'kítágul'vák és

pedig nem'eiörèment össz'ehuiódâs катка

шиш А vérmozgás' а kitáguii hajszáiedények:

ben Ланей, а nélküi högy egësz'en parigná. All*

ömleny, ментами, ватмыуааёщ-шепуд szìirlrèfcsillögó; lil-gy? gehyáìèill"boriìél¿oiî‘

“am kocgbnyils lesz, mi рады а выть.

ban'baÍjÓ'SÍàfu метёт; Ékórfolyamattöbb

пупе um és затаившие тыкает:

не: Elzen егеаей1е5ё3еп'шчй1 „впав még

má'so-'di'ágos hy’posthbnosisok is, mi'dönl. i. al

hyp'ersfh'enos'is visszakëbzése alaìt а мыт?

edényeknek ninc'senI elegondô" összèhu'iódásf

kébessé'gök, mi ok'ból`valziniennyirëL названа

ЫаЁад‘пай; ‘ miré нашит vizeny ’ паштет;
vagy, ha“ a vêrbén geny'A гашиш; ez aI

hajs'záledé'nyek' mozgási id'egëire` gy'e'ngfiöleg

hat, s ennëlfògva azï'ö faláîk 'a vér nyomás'á

nali' engednek s hyposlhënosist és vizenyt

swine-k. Ezen‘vizéhy'iößb'íiyïŕe а: als?) vég-v
tagokiuiilì támàd рта; gyakrán' амид-катер”

tébèn. А" hyposthenosis visszaképzés 'ulján'

gyógyúlásbà vë'gzödik, тазу gonöszább еде!—

ben'haiäiba. j

4) ‚и astheiiiêfpuiígân'wgyï

Asçheńoslslegmérété mégV leghomáiyaî

sabb. Ez' alattl értjüka 'pangás' „штанги;

mellynél `a kî'tágu'if”hajszáledények faiai bé;

nult'állàpotbań vannak.` Ennek követli«àznnén'ye1

az edënyek nágy kilá'gulása ,-_ngä'gyobb de nem

kèïn'éńy vd:rgan:ii:"s 'a szoxńszéd теге]: тегёзёц

‘ nek hiánya. Gyakran a vizsgáló ujjaink ша!

érezhclö a Calor'ihöraáiŕ.' Ezen pangás vagy'

közvctye гели; ki: vagy közvetloniil. А

vérnek rostonyá ‘këů`ô”sì, ‘Tâ'gâdäs ,t koosonyás

anyaggáváltozik, теща visszérböl eresztelt
vért boŕitja; ugya'n illyen 'any'ag тающим

ЬйЦёКаМЦГЬЩхЮЬеНЮ‘ is. A genyes asthef

nosis Ialaìt a vörö'sségïkonìorrá lész, a`yér=

nek вы ma folyámanok'a „ем ”свата;

пек; mi мы ”(вьётпз sferint) “д‘УёйЁРёЁ
kdm'orabb'á, »de vegyszersmi'n'd" feloldhatóbbáA

is llesz, s a savóval 'egyiîit áthatoi à szdh'lslëd“

szöveiekbè. A vërgóiyóës'lŕâk magyäi'genygòs

lyókkâ 'fteiszenéîi átvâltòzvafÀävéi* leli/’é'szti

ifosi'c'lnydús'sing-zit',A méfly îenÍyives ragäůös ` 'lillylägfl

gá képzöììñr fel.. А Ивзьёгьбгъосвдшь vér

nein мы мы ЬгЁгЁуйЪ"‚ мат в helyëli.

n

2
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A vér elveszti hegedékenységét. A hártyák

föliiletén szinte genyszerü kiizzadmány rake

dik le, melly majd hasonlit a takáros folya

déklxoz, majd pedig nyulósabb, mint a cse

csemök szemloba alalt. Kimenetele ritkán tör

ténik kór áttételbe , gyakrabban fenébe (spha

celus). A fene két alakban tünik fel: mint

fehér és mint fekete fellágyulás. A fehér fe

пе а kocsonyás asthenosis legföbb fokát mu

tatja. Látjuk ezt a gyomor, bél s méll fené

sedésében. Ezen szétbomlás alkalmával kék

Savas és égô' >gázak is fejlò'dnek ki.

(folyt. követ.) Dr. lllés.

10. Всё]: vlzellet. Priesnicznek a

hirlelt vizgyógyásznak 1839ben volt egy be

tege Gräfenbergben, ki az elött kétszer szen

vedvén váltólázban, e kór után nagy màj és

lép daganatja maradt hátra. Е beteg 9hóna

pig türé a divatos víz-izzasztó gyógymódot

mi javulást sem érezve, ez idö végével azon

ban észrevevé hogy vizellete sötétebh szinü

mint különben szokott lenni, és ha nehány

óra hosszig valamelly edényben állott, kék

színüvé lett, s ezen szin lassanként zöld- éS

feketére változott át; mind e mellelt egész

sége javulni kezdett, mája és lépe rondes

nagyságra lohadt alá. >

_‚ Ezen igen ritka tünemény azonban más

esetben is elöfordult. Schinitz azt állitjayhogy

három esetben tapasztalt kék húgyülepet olly

személyeknél kik a víz-iszasztó gyógymóddal

éltek; keith' közülök bújakóros voll, a harmadik

emésztési bajokban szenvedett. E kék húgyüle-V

pet nem tartá az orvos a higannyal élés követ

kezményének. Mind háromnál allábbadozási ál

lapotban tiinl. szembe а kék húgy iilep, mellynelcv

erös könlegecs (ammoniacal) szaga volt ‚- és

а vörös kémpapi'rt kékre fösté. - A kém

szerek vilsavas és sósavas mészt1 keserfóldet

és könlegecset vagy azok alyait „шиши ki a

húgyülepben. Bonchardat megjegyzi, hogy a

kocsonya (Gallerte; gluten) száraz légben

néha a kék húgyiilephez legalább szinérenéz

ve hasonló állománnyá válik7 és azon kérdést

teszi fól; vajjon ezen ülep nem а húgyban

foglaltató fehérnyének bizonyos ritka viszo

nyok közölli önkénytes átváltozása által elö

állott termény-e'? (The Lancet 184% N. 14.)

Dr. Frommhold.

Belgyógy- s gyógyszertan.

и. А forni тайн ellen Dr. Au

brun az ib ol ó h am a g ot (jodur. kalii) fólöt

tébb kedvezö sükerrel használta. Vérdús egyé

neknél érvágàstbocsát elö, scsak a második,

hétnapos kórszakban kezdi az iboló hamag adá

sát.; erötlenebb egyéneknél az egész gyógymód

annak vételében áll. Az adag az egyéniséghez

képest különbözö; általán 14 szemert napon

ként jól eltürnek a betegek; de szükség ese

tében emelhetni ezen adagot. Airbrun az

iboló hamag használata alatt következö Шпе

ményeket észlelt: 1) a nyál enyhe szapora

ságát; 2) a száj keserû izét, mi a betegek

nek'kellemetlen volt; 3) fájdalmat és vörös

séget а torokban, ha a gyógyszer igen паду

adaghan nyujtalik; 4) a szem köthártyájaye's az

orrtakonyhártyája -könnyebb foku душами.

Е szerint ezen gyógybánással elejét., vehetni a

csúzos bántalmak Vulián visszamaradó izom és

ízülési merevedéseknek. _ Dr. Illés.

12. iboló hama; hysteria

ellen. Dr. Brach töbh méhkóros nöknél а vé->

letlenül megkisértett iboló hamagnak szép és

meglepö sükerét látta. Név-szerint egy 25

éves hajadon már 4 év óta а legváltozóbb s

bonyolodottabb bajokban szenvedett. Hószá

ma rendetlen lett; elsáppadt s lábai megda z

gadtak; testének több pontjain csomókmu

iatkoztak, mik borsótól egész tikmony nagy- .

ságra вшей, а bör alalt Vkeyessié többéY mé» .



Belgyógy- s gyógyszertan. 19

lyen ültek, kemények, gömhölyük, s mint

dagadt mirigyek, olly tapintatuak voltak. 1839

Ьеп B-nál keresett segélyt; állapotja akkor

panaszos vala.v Halvány, altesti szenvedést ta

núsitó arczszine mély szenvedést mutatott;

emésztése romlott s nehéz volt, tiszta nyelv

mellett hiányzott étvágya s ritkán evett jóizü

et. Majd minden nap heves föl'ájásokat ére

zett', kinzókat annyira, мы ágyba kellett

fekünnic. ldegei iszonyu érzékenységet` nyil»

vám'tottak; kedélye szörnyü ingerlékeny volt,

ugy hogy egy szó, egy tekintet érverését

rögtön meggyorsitá. Hószáma minden tekin«

tetben rendotlen volt. А hasfalon több bör

alatti csomók voltak érezhetök; egy hasonló

puskagolyó nagyságu csomó ш а mellen

is, s a голыш helyezett csecsbimbóból foly

vást mézféle folyadék szivárgott ki, mi kelle

темен s terhes tünemény vala. Elöleges has

hajtók (Kali tartaric. és Rhabarb. — azutáu

carlsbadi só olvadéka) után elhatározá ma

gàt B. az iboló пата; адёзйш. Kczdetben 1

terecset ~nyujtott 6 obon vizben, miböl na

ponként 3szor езу evökalánnal vétetett; majd

az adagokkal emelkedctt ugy, hogy az iboló

hamagból 2 és )á terecset adott ugyan azon

mennyiségii vizben felolvasztva. E gyógyítás

9 hétig tartott. А liószám némüleg megjelené

sekor, а szer félretétetett. Midò'n az adag

egy nehezékro emeltetett, az ugynevezett

jódláz *) nérnellyjelenetei tüntek fel, ugymint

föfájás, nyugtalan álom, sebes érverés, ét

vágyhiány; különösen pedig panaszkodott a

beteg a gyógyszer utálatos rosz ize miatt,

melly folyvást szájában щи. De а gyógymód

mind e mellett csak folytattatott.. Majd meg

 

.) А дота: пашни штамп еэеьекЬеп а jar

vány nátha-lázhoz jellemére nézve nagyon

hasonlónak mutatkozván, ettöl az étvágynak

a lázzal arányos növekedése által шахты

teté magát; de mi csak kétszer adjuk nap

jában, hanem sokkal nagyobb adagban.

s z e r k.

szünt a föfájás, -az étvágy erövel megtert,

arczszine piros lett, a hószám rendbejött, a

fehér folyás elenyészett, s a beteg 9 hét alatt

egészségéhez megint eljutott volt. (Medic. Zei

tung von dem Vereine ete. 1843.)

u. a.

il. Пятница: (ван пущ-ям.)

nbújnllórbnn ésůdůltпешим...

Több angel, olasz és német orv. után indulva

dr. Bouyer próbát tön а hamiblacscsal шваб

sen a bujakór és ízcsúzban. Elöször próbálá

meg a csúzban, s miután sükerrel gyógyita,

több társaival köz'ólvén a dolgot, ezek azt mon

dák, hogy betegében bujakór lappangott ;` ö

ismét négy esetet vizsgált, s a gyógyszer

mind a csúzos mind a bújakóros kórszöve

ményben kivánt eredményre jutott még azon

esetben is midön minden más bujakór ellenes

gyógymódok hasztalanok voltak. Leghaszno

sabbnak találá pedig a hamiblacsot az шиш

iz csúzban, és az üdült .csonthártyalobbau,

a forró izcsúzban szintén jó sükerünek шипа

de csak azon esetben, ha a szilkséges lohel

lcnes bánásmód vagy épen mitsem használt,

vagy tökéletlen gyógyhatású volt. Bouyer

ezen szerrel а legkétségesebb csúzokat is 15

-20 nap alatt kigyógyitá. l-lasználja pedig

növekvö adagokban, kezdvén 25-40 centi

grammon (3 és И. szemertöl 5Vzig) minden

5 napban 3 53 szemerrel (25 centigramm) na

gyobbitván az adagot egész 27— (2,4 gr.) söt

79,02 szemerig (6 gramma.) A hamiblacs~

hoz egyl kevés mákonyt is adat, hogy а

gyomor hártyáit ne támadja meg nagyon а

szer, s hogy elvegye valamennyire az iblany

nak mirigy kisebbitò' tulajdonát. Vény for

mája ez:

Végy: hamiblacsból 3 )Észemert (25 Centigr.)

fehér mák szörpböl 7ésV3 nehezéket`

(30 gramma.)

lepárolt vízbò'l 15 nohezéket (60 gr.)

J. Háromszorra napjában, reggel, délben,

estve bevenni.

2 Il*
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(Bulletin général de la therapenlique medic.

et chirurg) Kámolyi.

и. нашим.— ‚индии az ü

«lüjt fuliélyckhep. Naponként ijban

meggyözödünk a hamiblacs Jótékpnysz'igárńl

számtalan óllyas esetekben, mellyeken >min

dell .más szerek, Aorvosi .tapasztalatok rhajó#

löfésl @www Eeßeäewißlfe мнит

másodfolçu bújekórbani Gyégyhalása most már

lgétségbe hozhatlan, de ezeukivül .kiilönös fi

gyelmet érdemel ezel: szer azon en_ösitö ha

tására nézve, _mellyet ez а petyhüdt, pu

ha, .kimerült изымают gyayorql; под

вубвудаьёзёга nézve теще: а több éves vés

gyúgyithqtlanokpak képzelt fekélyeken nyil

ищи, “Падшие ogy 68 éves7 gindár al~

щи erötelen зайца öreget gyógyitott ezzel,

kinek, lábain пуще; éves, terjedelmes пущ

fekélyek voltak. ,A .sebeket csak egyszerií vi~

aaztapasszal (Ceratum simplex) és tépéssel

‚кыш, belsölçg hamiblacsot nyujlva napjá

bari 13,71 szemert háromszoyra adva, s hat

neponként 5 szeinerxjel nggyobbitva az ada

got. I_Hat hét alatt а beleg sáppadt Szine pi

rossá lön, vhöre peityhiidteégét elveszté s kö

ve'rebbé lett, зарей 25 nep alalt begyógyuL

tek. Az utolsó ,adgg 30 szemer hamiblacs

volt, Еву 36 éves egyén 3 éves rút fekélyeit

12 _nap _alatt veszté el а mondolt szer liasz

nálala mellett. Meg tölgb illy csaknem hi

hetlen eseteket штамп à Bulletin général de

la thérapeutique-ben. u. a.

15. Умения” _tapasztßlßtok

а humble“ дёгтю!!! hntásńrß

ценю a@ izeßůlésekпримирит;Dp.
Оду-6 “si”, Sok eselekbenrkülön-ös sü

keiïr-el használá _Caffé a hamiblaesot, így; а

Ге'Ьёг tendftagban, pangaisi tályogelcbah; he

relobokban és izYízkórokban uagy hesgonnal

tön hcdörzsöléseket 11 szemer hamiblacs és

llarinyj disznózsiŕból kéßziilt kenöcscsel, nap

дарах] több izben .alkelquváp e vezert. 1-56

vizsgáleta tölftént еду nagy terjedelmü pangá#

sitálypgon, mellyet egy pár hónqp alatt а

mendottszerrel gyógyitottbe. 2. és 3. vizsg.

sértés шёл tzlmadt térd-dagok, mellyeken a

lobellenes vba'nna'lsrm'id, lüzkúp, вышить,

higenyos bekenések mitsem segitettelŕ, .a

h'amiblacsßl-Í hét alatt kivánt закат hozott

elö, 4- és 5-,ik esel.: наше herelob, az elsöbh

eset Ybiijaglgórus, dobszöveménnyel, а másik

ütéskövetikeztében; a dobra 12 higanyos he

kenés elkalmaztatván elmult, а herelobok

mipdenilce pedig, hár a keménység és daga«

nat nagy vult, nalpjábau 15 elemernyi hamib~

lacs bekenése „ша kevés idö alattvmeggyó

gyult. 6-ik esel ismét térd~dag egy görvélyes

asszonynál; itt szinte segitett a hamiblacs.

7. esel egy magy golyva, melly 3 hónap alatt

csupán külsöleg történt bekenések mellett а

daganat .eltüntéivel1 gyökeresen meggyógyult.

8-ikeset görvélyes nyakmirigy fekélyek. 49—

10 eset а mell és kulcscsontok felctti görvélyes

esontig наш ГеКё1‘у‚›теЦу esetekben a görvélyes

kórszuny elleń belsò'leg is adattak illö szerek,

külsöleg pedig a hamihlacsos írrali kenések,

- а süker mindenütt bámulatoS. 11-ik eset

а kulcsesonton támadt nagy fehér dagauat,

mclly egyéb Sœrekkel daczolván, végre а

>hairiiblaßsnak engedelt. (Annales de la Chi

rurg, franc. et étrang. par Bégin etc.)

Щ. A Минами: (гейши-пи

kalibJoltyn-e de камыши») Пюп

lnálata lil Sörvélyllórbnn. Ahamib
[аса nem @Sak Aa másod s harmadrendü búja

kórban hatalmas gyógyszer, пашет а; üdült

gölfvélykórban is nagyon Siikeres gyógyeszközt

uyújt. Párislian a kfüházalçban ezt közônsé

gesen падшим; kivált göisvélyels csontdaga

natok ellen. Nevezetes Lisfranc-nak egy ese

te. Egy gyermeknek térde annyira földagadt

a görvélykorcsvegy következtében, hogy па—

rom ollyau nagyságot ért mint rendes állapot

ban. A beleg 24 óra alatt egy grammát (13,

71-szemert) vévén be a mondottszerböl komló

fözetlmn'l s ugyan azon idöben ólom kenö

Ц. а.
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csöt és nyomást-hâßlllálvàn külsölcg - illy>

gyógy mellettkevés гадами alább .szállott a

daganat, s talán 4_két hónap alatt"a gyermek

meggyógyult. —— (Bulletin 'génén de Therap.

mòd. et chirurgicale.) u. a.

1.7- Океаны a сене:- спишь“.

Dr, Allnat u. Szerzönek több esetei vol

lak, тепуецЬер а такасз fehérroiyás eilen

límsó, horgany, és fiileresztett legsav (acid.

nitric. dilut) befecskendések, belsöleg .pedig

a copaiva balzsnm csak kevés javnlást lhozá

на]: elö. __- _Késò'bb szintén .volt egy .illyen

mindon oerS Szereknekfellentálló. fohlérl'o

lyásos csete. Történt pedig ez akkor, midön

a creosotot, mint speciûcumot csaknem .min

den betegségek ellen, égig magasztalák (mint

minden új szerrel történik lia nom érdomli

is а dicséretet.) Ez @selben azonban a creo

sot valóban meglepö siikerre vezetett, а fe

hér folyás elmaradt ennek használalára, és

több másv esetek is hasonló sükcrrel gyógyit

гамак lvele.

Egy баса! nö, kiol'o'ször volt terhes,

és ez elött több évekkel fehérfolyásban szen

vedelt, vcvé eszrc, hogy baja naponként

növekszik, annyira hogy kifolyása 24 óra

alatt 12 оЬопга is felrúgOtt, és hornályos

piszkos sárgà genyképü nedvet képezett. Szer

zö e nöt összehuzó fecskendésekkel és belsi'n'-,V

_ leg copaiva balzsam és cubeba borssal gyó

дума, s bármilly nagy adaghan adattak isa

szerek, a baj mitsem enyhült жалок. A be

teg nöt annyi sok nedvvesztés nagyon elgyön

gité s megszáraztá, söt minden eleveoségé

töl megfosztá. Illy lcìíi‘iilményekv közt creosot

fecskendéseket kezde használni, és folyása

harmad napra megszünt.

Köveikezö vegyaiakban {возведен pedig

szerzö а creosotot felnött személyeknél; Rp.

Creosoti gr. xx. solutionis potassae drachm.

dnas, Sacchari drachni. duas. Misce et adde

miscendo aquae unc. octo; D. S. Háromszor

napj'ában befecslçendeni.. . Nena ienne-e

ezen szer az iidiilt nyakasiakár ellen is hasz

nálható? (The Lancet '154% N. 14).

. ` Dr. Frommhold.

19. А vuskénees vlzegy (pro

tnlulfnretum ferri hydratum)

nlan "IJ ellenszere az étetö hig

nynlk. Mlialhe u. Szerzö (‚аравит

lai szerint a vaskénecs vizeg-y rögtön- felold

ja az étetö hìganyt, adván terményül'vashal

vacsot (protochloretum ferri.) és iketted hig

kéneget (hisulíuretum hydrargyri) mellyeknek

mindenike ártatlan szer. Igy tehát a vaské

necs vizes állapotbau ellenszere a rettentò’

méregnek az étetö higanynak. ».- A mondott

szernok épen illy fóloldó hatása van más éfr~>

czes merges sók ellenében is, a miilyenek а
réz és ólomsók. y

Készités módja ez : Végy bizonyos

mennyiségi'i vaskéneget (deuto sulfuretum for

ti) old fel 25 annyi Iforró lepúroit vizben;

свара le elegendö mcnnyiségü szikkénecscsel/

(protosulfuretum' sodae) mit szintén forró le

párolt vizben oldottál fel. А nyert vaske'ne

cset tiszla vízzel mosd ki, és jól bezárl pa

laczkba tedd el, melly tele van lepárolt és Гог—

rnlás által а légtò'l mßgszabaditott vízzel. _Sza

bad légtöl örizni kell, ‘mort a vaskénecsböl

vaskéncg lesz könnyen. Ká rol yi.

19. A vllsók (sales phospho

nel) Пенсионная“: и húgyban mint

kell megßkadńlyozni; Ure A. ut.

A lcgnyakasabb kóridomok közé tartoznak a

zok, hol a húgyban vilsók rakodnak le. Az

alytermészetü vizelletet savanyúvá tenui fö

lötte nehéz, habár asavanyútkönnyů is aly

természetüvé változiatni. A Medico-chirurgi

cal transactions ‘J4-ik kötetében azt vittatá`

mergy szcrzö, дозу а henzoesav belsöleg ad- .

va a húgyban lóhúgysavat (acid. hippuricum)

képez, megjegyzé továbbá hogy a húgydara

képzödés némelly nemeiben, millyen a kösz

yényes, ezenszer kedvezö eredményrc jut~

tathat. Ez állítás igazságái bizonyiták munká~
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ikban dr. Walker es Soden urak. De ök a

benzoesavat copaiva balzsammal adák.

A benzoesav tehát az eddig olly nehéz

föladat megfejtésére képesekké leszen ben

nünket: mini kell5az alytermészetü vizelletet

kényszerini savanyúvá tenni s ez által azon

izgatást megszüntenì‘,'mellyet az alysók okoz-`

nak a húgy életmiivek falazatán ha ahhoz ér

nek ‚ч melly izgatást eddigv nem ritkán má-~

konnyal igyekeztünk elháritani.

Nem csak а beuzoesav, hanem a fahéj

sav (Zimmtsäure) is képes az életmüségen

keresztül mentében lóhúgysavvá átváltozni,

mit szerzö a Pharmaceutical Journal

and Transactions June 1842.1negmu

шеи; ez megfelel Pelouze vizsgálatainak is7

a ki megmutatá, hogy а húgyanyag össze-'

kötve lehet tej- vagy lóhúgysavvál7 a nélkül

hogy ezen együttlét vegyegyesületet kepezne.

(Annales de Chimie Sept. 1842. p. 65.) Ez

bebizonyitja azon állitás alapialan „они, hogy

a húgyanyag tejsav- vagy húgysavval vegyi

leg egyesülhet. (Neue Notizen aus dem Ge

biete der Natur und Heilkunde Nro. 543.)

Károlyi.

20. A титан-Финна kevelbiì

léle a шёл-Плен elöjele n дамбе:

kórnak, Пантеон utón. A gümö

csök képzése az eletmüségben elöszo'r is a

vérbeni vastarialom keveshiilésével jelenke

zik. Prout. szerint a festöanyaguak rendes a

ránya a Verben némileg örködik a vérve

gyülék rendes volta так; rendeltetése an

nak az7 hogy a vérfólbomlás ellen dol

gozzék, és az életmüvi elemeknek kölcs'ó

nös vegyrokonsága nyilvánulását megakadá

lyozza. Ha már ezen alkatrészeknek valamely

lyike kevesbül ‚ könnyen történnek kiválások,

mellyek magok uián vonják а vérfehérnyének

elválását. Ezen nézeten alapszik azen esz

me, hogy a giimò'cskórnak kifejlését meg

elözi a ver lesiszerének s а vastartalomnak

kevesbülése; ezt`bizonyilja azon vizsgálat,

hogy valóban a glimöcskór kezdetén gyakran

tünik fel vérhiány (anaemia), s ebböl követ

kcztetjük, hogy e kórban a vasnak belsöleg

vétele az élelmüség vegységét a helyes fo

lyamra vezeti vissza, mint az angolkórban is

nem а mészsók hanem a vas használata hoz

za a csonlok lényeges alkatrészeit ismét ren

des, kölcsönös vegyarányba. Használatúl leg

inkább ajánltatnak : а sósavas vasfestvény és

a vasas vizek. (London med. Journal Bd. 26.)

7M. Az areztejvnr (Gaul-mes;

cruenta напев) gyógyltńln a дует

mekeknél- Trouseßu ищи. Min

denki tudja7 hogy a fogzásïdöszakában а

gyermekek arczát, hajas részét söt teslök

egyéb tâjait is hólyagos varas kiitegek 5201:—

ják elboritani, mit arcztejvarnak mondanak.

Gyakorlati kérdés már: vajjon úgy kell-e te

kinteni e kliteget mint a gyermekre hasznos,

tisztitó, természetével megegyezö tüneményt,

vagy mint veszélyi hozót? — Trousseau

szorinl.: sziikséges e kórt gyógyitani, ha ez

тиши s a folyadékokat hosszas idò' óta vonja

a gyermek höre felé. Csupán illy esetben

leend hasznos, ha a gyermek karjára huzamos

hólyaghuzót (emplastr. vesic. perpetuum.)

alkalmazunk, idöröl idöre hashajtót rende

lünk, s napjában reggel estve egy kél kanál

siilyelleni szörpöt. (syrupus antiscorbuticus)

adunk neki,'életk0rához mérlJ adagban. Két

idöszakotkell pedig megkülönböztetni az arez

tejvar nyilvánulásánál: egyik a kiüte'si ido'

szak. Illyenkor a kiiìtés folyamát nein kell

megzavarnunk, nehogy kiütési lázat hozzunk

elö, meri -kiilönben is valamelly korcsvegy

nek nyilvánulása és biràlata az; csupán atü

neményekrei visszahatást s az innen szárma

zott bajokat kell gyöngitenüuk: de ha a kü

teg már var képet öltölt) ninos többé lázzal

kapcsolatban, minthogy nedvtisztulás ez útonA

már nem jelenkezik: mitse kétkedjünk a gyó

gyiláshozl fogni, mert ez üdült folyamot ve

end, ls messze elterjedend. Ha a hörbaj csu
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pán helybeli, pe'ldaúl csak az arczot vagy a

föt lepi meg: kásaborogatásokkal kell meglá

gyitani s leejtetni a varakat, ezután vör'ós —

vagy édes higany kenöcscsel bevonni a vartól

megszabadult részeket, 12 szemert vévén V2
obon zsírhoz. Ezen kenöcs igen -hamalr gyó

gyulást hoz elö. higany helyett vehetni

mész — szik — vagy hamkéneget 54 nehezé

ket ve'vén еду obon zsírra vagy viasztapasz

ra. Ha a baj az egész testet elfoglalván iidült.

képet ölt: Trousseau étetö_higanyos fördöket~

rendel mind addig használandókat, mig csak

a böi` lannyira meg .nem tisztult, hogy begyó

gyulását rövid idön vàrhatni. A fórdöre illy
vényt rendel: А

Rp. Sublimati drachm. semis.

Salis ammon. scrup. duos

Aquae font. calidiusculae 60—80 libr.

M. et solve. - vagy

R'p. Aquae — 60—80 libr.

Sulfatis kali. drachm. unam.

vagy:.

Rp.-Aquae  60--80 libr.

Boracis unc. unam semis.

(J. des Conn. mèd. chir. juillet.)

(Bull. gén. de Ther. med. et chirurg.)~ u. a.

22. A Вагинит: мм: (sulfas

chlnlnl) наши. Gnénan de Mus

ау atún. Szerzö, mint a párizsi orvosi

academia àltal е szer hatásának kif'urkészésé

vel megbízott orvos, következò' eredményeit

közli munkálkodásának: A Melier által tett

vegybontás és más ide tartozó adatokból ki

vìláglik, hogy ezen szernek nagy adagokbani

használata minden esetre veszélyes , bár Bri

quet ellenkezöt állitson; 27 szemer a kutyát,

30 a tengeri душа: megöli; és a Melier ada

tai megbizonyitják, hogy olly пазу adagok mint

millyeket Briquet а forró csúg ellen ajánl (6V

gramma= 82,26 szemer, vagy is több mint

4 terecs szerintünk) — az emberben is mér- »

ges ,hatású'lehet Vaginak mindenesetre kór

esetek., hol illy пазу adag sem látszik károsan Ade Paris, 1842. Nr. 53.)

hatni az egészsegre; ezen nagy kül'ónbségét

ugyanazon szer hatásának a következö okok

ban tartja rejleni szerzö: 1. az egyéniség

ben,' sajátságos alkatban, kóros iszonyban

(idiosyncrasie) — 2. а gyomornak azon szer

bevétele alkalmávali különbözò' állapotjában,

vajjon t. i. tires-e akkor a gyomor, vagy ét

kekkel tölt; 3. azon szer különbféle alakmó

dositásában, t. i. folyós vagy por alakban,

elosztott vagy el nem osztott adagban nyujta

tik-e. A fori-ó csúzbani használatára nézve a

kénsavas kinalnak azt határozá az academia ,

hogy ha bár jelentve van is annak használa

ta, de olly пазу adaghanmint Briquet ajánl

ja, nem szükséges, minthogy4 а közönséges

körülmények között а csekélyebb adagok is

sükerrel adhatók. (Gazette médié. de Paris.

1843. Nr. 19.) u. a.

28. еды ellen Вопль сыт...

A párisi akademiánál legujabban vitattatván

a tárgy, mi szerint a nevezett gyógyszer Bri

quet által a csúzban hatályos szernek ta

pasztaltatott, Dr. Dévergie-t arra birták1

hogy vele kisérleteket tegyen. Ö azt 9eset

ben használta, mellyek 3 forró, 6 iidült

csúzos betegek voltak7 s azt állitja, hogy a

gyógyulás igen hamar sükerült légyen neki.

Azonban ö az ajánlott паду adagokat elveti,

s azt tanàcsolja , hogy kezdetben kisehb ada-A

gokkal támadjuk meg a bajt, s az egyéni

séget tekintve, lassanként emelkedjiink. Né-'

melly esetben azonban ó' is köriil belöl, 28—42 5

szemert rendelt naponként. Továbbá meg

jegyzi D. hogy az üdült csúzban mindég ki

sebb adagokat nyujtsunk. Е gyógyszer hasz

nálata alatt többszer tapasztalt ö iiilzúgást,

_ föfàjást, mit annak azon tulajdonságából ér

telmezett, miszerint örömest vértorlásokat

sziìl а fej felé. Mi okból vérmes és fejvértore

lásra hajló egyeneknél пазу óvatosságot ajánl ,

s azt vélné, illy esetben érvágás elözhetné

meg >a gyógyszer adagait. (Gazette médic.

Dr. Illés.
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24. Éizrevételek a потог

»any вшивый fäjdalnmrńl s

вып:- gyógyltúsáról. D. S а n d r a s u.

Вёга2 életmüvi folyamat válbozásai hasonlit~

sanakis--egymáshoz a gyomorfájdalmak alkal

máyal: e fájdalmaknak kútfejei különbfélék,

' s gyógymódjai a> különbözö kórfajok szerint'

alkalmazandók. AI kórjelek legtöhb esetben

ezek: a«gyoinortájoni:»fájdnlom.', gyakran ША

nos szúrásoke szivgödörben, s ugyan ekkor

az emésztési miifolyam rendetlensége, az'

eröfogyásó — 'mégìs gyakran' milly különbö

zönek kell a gyógymódnak lennie.

Az -orvosi könyvekbe'n. leirt =kóralakokat

s VazßkAgy'ógyitását -nem lszándéknm itt elöso

rozni,V _csupán `azen ideges - gyerrloi't"z'ijdalmatv

emlitemf meg,y mellyet elöszöi`~` szerzö =lrt ~le

körülményesen s gyógymódját szá-mtalanI-be

tegeken tapasztal-va bizonyosnak állltja.' А kór

‘ósme ez:

A beleg gyomra táját hirtelen s erö

szakkal,.nagy és szúró fájdalmak rohanjâk

meg; а fájdalmakmulhatlanúl elöjönekha a

beleg valamit evett akármilly természelái volt

is az étek. A fàjilialmak alalt mindennemü —-—

még azfizomerök is elnyomvàk, néha hányás

is jö_ кафе, sokkal gyakrabban mutatkoznak

savànyú és nyálkás böfögések. E roliam nem

mindig egyformán tart, és a kórjelek szünté

vel а fájdalom egészen megsziinik7 mig ismét

új emésztési -folyam áll be .a mondott fájdal

makat 'megújitandó. ~Láz nincs jelen; az -ér-

ülés тын szaporább в egyenetlen, az állati=

meleg rendes , a nyelv mivel sinos bevonva ‚

szine-rendes vagy kissé vfellér s nedves; ha

nemwaz-Aarczvonatokon a fájdalmas Áélizésl 1:11—

lönösen 'ki van nyomva -a roham alatt.

Minlhagy azonban a gyomor канет és

mgyomnrráklís а {ецеьь lrt kórjelekhez ha

тишайшим]: elö, szükség lennenámiy

különhözletést .termin-- Ézen kiìlönböztetés rit--y

kimlelxetßéges,l mínthogy а fájdalmak egyen.

lök,` s a' rák kezdetén а kihányt anyagok még

пот büdösek s-fekelék; уедут Гёйесёк яз,

de leh-etnek azok Вече“ ételek vagy italok',

így p. о. fekete> kávé, mit aligha /mcgismer

hetni» равна látásra, midön a gyomor egyéb

bennékeivelvan összeelegyedve. Csupán a

Штат alatt fógjuk tehát ki'ósmerni mely

lyik eset van elöttiìnk а ketlö"közül, hanem

а gyógyszereket' nem leend szükség rögtön

ушаты, lgy azon kór ellen intézve szere

inket a' kettö közül, mellyet jelenl lenni hihe»

töleg ygondolunk , ex ' nocentibus yet juvantibus

tesszük al k<'n‘hntárzatot;y 

Történik hogy körsz'akonként jö'elô' az

ìdeges haslájdnlom, — mit szükség azer

vosnak kiösmerni; - illy esetben Iaz válló

lázzal van kaposolatban», de azért kénsavas

kinalt (sull. chin.) nem ` kell ’ellene'használní,

mert ezen különben а váltóláz'ban dies'ö szer,

ezen esetben többszörözendi а kórt, щепу—

nek több példáját látá szerzò'.

Mennél' kevesehbet> eszik az illy ideges

gyomorfájásban szenvedö : annál kevesehb

fájdalmat érez, de а sok корица-ш“ még

gyöngébbé s az ideges bántalmakra папан

dóbbá tétetik.l —

Minden savak és savanyú szereklna'-v

gyobbitják itt azv ideges fàjdalma-kat. Keriilen

dök minden- замнут élelek. - Mlntlrogy а.

betegek szájokban s torkukban sevanyú izt éu

regnek, s ez által hànyásra késztetnekì вы]:

mosó szerül meleg viz legjobb, mellyben

szénsavas keserlîild (Carbonasïxmlgn'esiae) van ‘

föloldva. lllyenlmr a savany'uság elháritása"

végetl: belsöleg.~ is hasznos leend a mondottl

szer. — Az ideges baj ellen a szúniyalt (morA

phina)~ csaknem -egyetlen патентам а

szerzö illy'íormában-ì

я Midön étel'utáwa ~fzijdalomixmlatkmńk;>

egy kanál'kávé fözeiretl `rende! ‘45 gramma

(- 587,85 mwen) сшит vizzel, 'és Найти:

egyes szun-yalból `(Chloi~hydr.a\t«‘de' Morphine)

hozzá ad 10 centigrammot vagy is дуэте

szemert.; ezenl italbólftöbb vag'y kevesebb#
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szer kell venni a fájdalom nagysága és tar

tóssága szerìnt (minden tíz perczben egy ka

nàllal véve'n belöle) ha szükséges, az egész

mennyiséget is elfogyaszthatja a beteg, elöbb

egy pár kanál kávét vévén. -- Ezen szert

паду haszonnal adhatni még azon esetben is,

ha az ideges bántalmat rák vagy kökem okoz

za, s e tekintetben is vannak szerzönek 1:1—

pasztalatai. Lehet e fenti'rt esetben külsò'leg

emplastruin theriacatumot alkalmaztatni Iná

kony vonattal vagy szunyallal (morphine) is,

mi sokszor elégséges a gyógyitásra.

A mi az étrendet 111011, legyen az ren

des tápláló; könnyen emészthetö étkek ren

deltessenek. Ha a beteg alkata gyönge: a vas

használala és a tápláló étkek, jó sükerl» ho;

пак elo', csakhogy ezen leírt esetben a vas

készitmények leggyöngébbikét kell Válasz

tanunk. (Bullet. génér. de Therap. med. et

chir. 1842.) Károlyi.

и. А szamůrhurut яйцу!

tása Ей“: nizattal. *) Rieken dr. а

.belga király orvosa a szamárhurut elleni min

den szerek közt- elsënek 'tart-ja ak büd'ós asza

tot (asa foetida). „Emploi de .-'l'assa foetida

dans la coqueluche. Bruxelles 1842“ czimû

munkájában ugyanis annyira foldicséri, hogy

azt számos tapasztalata ulán ekóńian specifi

cumúl hozhatia fel. таьь némets belga orvnsok

ntàna sziiitén 021 álhtják. Azö adagja egy napra

50 centigr. (“Чьи gr.) bädösaszat tojás sár

gáyával Rilverve .ée kërillbelöl 3 és ’e @bon

@mgmtall Yiznel föleresztve несите

véve, egylleét estve, másikát reggel. Нет

ozélellenes a fóntebbi szer elébe egy kis lef

hér mályva theát, vagy mondoln olajat adni.

Rieken gyógyitása alatt 2-3 hét végett ve,

tett a bajnak. А kórjelek tüntével még ne

hány nap folytatni kell a зубным hasnála

ш, s ez után erösitö szerek ajánltatnak. Az

 

‘l I.an Dr.- 110121101- 116210561 11 gyermekkórházbói ;

s prof. Direz levelét. s z e rk.

‘
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étrend gyönge, a légmérséklet mindig kelle

mes meleg s ne változatos legyen. (Bullet. `

génér. d. ther. med. et chir.) I' u. a. _

20. А tüalösnrvadól; 376”

nnólljßv Proto)adinet. ferri yM»

Dúpasquier utmódja szerint, Dr. Boissière

(lymi orvos)> 2.71 miêìböl .08,81€ egyen mu

tatkozott sükeresnek, а többiesetekbçn, {11—

litása szerint a bajnak jobbulását s .enyhülé«

sét eszközlé. Azonban az általa hasznáilt ké

szitményt —— Dupasquier Yszerint, >inlinthogy

a szer a levegön könnyen' széthomlik, 111111—

denker gyorsan. s csak Ql-ly memiyiségben kell

készi'tni, а mennyit fel akerunk ,hnsználnh

Adásmódja legjobbnak látszik méz/gásszörpben,

mi legiobh hordozója; utáns lrövetkezik a

-tiszta lepárolt viz. A mézgás szörpben eltett

protojod. ferri tizennégy napig, slit tovább

is, romlatlanúl megmarad. Olvadékayizben,

tökéletes 115111000 szinetlen; ,ha pirosas szi

m'i, akku» 111016 szabadńll fel в 1! 016511101

etvetendö. A rendes olvadék aránye volt.:

1 rész proteici ferri s. 5 rés; párolt viz. А

gyógysner csöppenként adatik, többnyire 15

_ijt nyujtvg'ni kezdetben. Gyengiilt szeniélyek

,nekl 5-18 csöppet adott kezdetben j, n_iinden
liade napoli, бед} uini'dìprpellemelltédyén д

mig 120 csöppig juto-tt el, а mìdön узду ugyain

ezen adath folytatá vagy а szert Ynehány

парта elhagyá sl azután ismét kisebb adagolra

han adni elkezclé. Над szer használata alatt

föfájás, átmatlanság, szivdobogás, emésztési
zavarok tünnek fel, az állal nem kell aÁ szer

használatától eiálianunk; е mnemények' 161111

nyirel magoktól elmaradoznak. Emellett állati

,élelmezést hozunk hesználatba; s testi 111021311—
sokat, meleg öltözethen,rszaßiporán tetetünk.

В. tapasztalatai szerint a protojod. ferri zeon

3110 в 101010026 hatással- bir- ; _azt láttà, позу

általa az emésztéa, _a vérkészltés, в 1011111—

sonlitás megjavult, a hörgtakhártyàk módfeà

letti elválasztmánya s az ejjeliizzadások meg

cs'ókkentek; söt még а hallgeciö ßegélyével

о
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azt is akarta észlelni, hogy a tüdö állomá

nyába lerakodott termények több esetben fel

szivattak s hogy a barlangok hegedése ezen

gyógyszer hatása'által gyorsan végbe ment

volna. (0st. méd. Woch. 1843. Nr. 7.)

lllés.

M. стенания, й.) иванvo

щи а. klnůhól. Ezt Manzini találta fol a

la condaminei fehér kinahéjjban, és- a pérui

chincona ovata-han, s cinchovina - vagy

Quinovine névvel nevezte el. Lázellenes ere

je nagyon gyönge, sem chinina —— sem cin

chonina nem foglaltatik benne. Készités mód
ja mint a kinkondékéu; jegeczei hosszas fehér

laponyok, szagnélküliek; izök keserü, kevéssé

oldékonyak. A langban (alcoh.) fóloldatnak,

vlzben épen nem; savakban könnyen oldha

.iók, s az my ошаъьы könnyen jegedzenek.

Langbani oldata nagyon keserü, és a savak

által vörösitett kémpapirt ikékre, a viola

nedvel zöldre festi. - Gyógyszerül még nem

sokszor használtatott. (Bulletin général de

Therapeut. méd. et Chirurg. 1843.)

Károlyi.

28. A herzszlkru винища

mila a тише; Bzéllnüdése által

окопа“ sůketségben. Lamballe

latón. Lehet a süketség vagy csupán az

egyik fülre szoritkozva, vagy mind kettöre

kiterjedve. Oka rendszerint aléghuzam hatá

sa, mellynek következtében a beteg halljára

tában ingerültséget, késò'bb az Eustach свё—

vében is lzgatást érez; a fül lassanként be

dugúl, a hallás lìnomsága eltompúl: futó fáj

dalmak jelenkeznek mig a süketség teljes fok

ban beáll. Lamballe az illy hallideg szélhiidés

által okozottsüketségben a berzet kisé'rt-é

meg igen kedvezö slikerrel, úgy hogy szá

mos betegei köziil mindenilc teljes gyógyulást

tapasztalt, csakhogy vigyázni kell a kóris

meretre, mi az orvos egyéniségétò'l leginkább

тег. А mülëfet illy módon vitte véghez Jo

bert Lamballe:

A galván oszlop lemezeiböl elöször nyolez

párt, késöbb 10-12, végre 18 párt, söt

volt példa reá >midön összesen 40 párt is vett

elö. - Az Itard kutaszát bevilte az orrjàra

ton át az Eustacb csövéhe, és ezen kutaszba

bocsátott egy flnom hosszú töt, тещ—ы egy

kissé beszúrt az Eustach csöve falazat

jába, másik vége a kutaszból kiért; másik

vékony töt gyöngén beszúrt a dobhártyába a

kül halljáraton át. Ez megtörténvén, a gal

vánoszlop vezérsodronyának egyikét, miulán

az oszlop eléggé meg lön nedvesitve vizzel és

sósavval,y a beszúrt tök egyikébe akasztá; а

másik vezérsodonyt mint ellensarkat a másik

tövel hozá érintkezésbe; ez érintés alatt zú

gás és fájdalom állt be a ful és föben; az

arcz izmai rángatództak; de e fájdalom csak

pillanati, — а beteg érzékei azonban egy

darabig eltompultak. -E mütétet ritkán kell

ismételni, ha az egyén eléggé ingerlékeny,

— kiilönben elég kétszer vagy háromszor.

(Bullet. gen. d. Therap. med. et chirurg.) i

u. a;

за. Agyauikórról (Gehirn

utrophle) gyernnekkorban, Dr.

Henoch Eduard, berlini gyakorló

orvostól. Az agyaszkór ugyan már régi

orvosok állal is ismertetett, lényegének azon

ban pontosabb kutatását ujkori, leginkább

franczia orvosok törekvéseinek köszönhetjük.

Ezen betegségben általában véve az agy

teriméje vagy részben vagy egészen kiseb

biilve találtatik; a koponya üreg helyét töb

bé be nem tölti, s a hiányzó rész vagy a

koponya csontok benyomása és megvastago

dása, vagy pedig savós kiömlés állal pótol

tatik.

А betegség fokai - egészen az agy

tökéletes hiányzásáig —- eléggé isméretesek.

Az agynak azon részei, mellyek legkésöbben

fejlödnek ki, leggyakrabban vannak ezen be

tegségnek aiá vetve.
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A betegség származását a szerzö 3

le'gközelebbi okból magyarázza: °

1.) T'ókéletlen kifejlò'dés, melly min

denkor általános, az agynak minden részeire

egyformán kiterjedö, s szoros viszonyban

álló az ugynevezett üdült fejvízkórral, melly

gyakran nem más, mint a2 agynak megálla

podása valamelly alacsonyabb kifejlödési fokon.

2.) A tápnedvnek vagy is vérnek hiá

nya, mellynek legtöbb esetben tulajdonitható

а gyermckek agyaszkóra. — Elöhozatik ez az

agy edényeire történt nyomás által p. o. az

мы: agyvizkórban.

Azon agyaszkór, melly gyermekeknél

leggyakrabbanvétetik észre, csak részle«

tes, kivevén azon nemet, mell§l az üdiilt

agyvi'zkor kiséretében jeleuik meg. Az agy

gyurmájának t. i. egyes részei elenyészve,

és savóval telt hólyagok által pótolva találtat

nak. Szerzö ennek eredetét Lallemand után

gyuladási folyamtól származtatja, melly ge

nyedés vagy ellágyulással végzödék. Az ek

kép elromlott velö állomány idövel beszivód

van üres ter marad, mellyr savós kìizzadvány .

által töltetik ki.

3.) Az agy kellö ingerének, és szellemi

kifejlödésnek hiánya ,. sziutén némi befolyás

sal van-e vagy nincs e kór elöhozására? meg

нет határozhatni.

A kórhatárzat igen nehéz, minthogy

részint néha minden kórjelek hiányzanak, ré -

szint pedig az észrevett tünemények is több

nyire csak valamelly agybántalomra mu

tatnak. '

А mozgás rendesen a beteg agyrész

ellenkezö részén többé kevesbé akadályozva

van; illyen gyermekek az ugy nevezett vele

sziiletett _s 2 é l h ü d é s b e n szenvednek.

Ezen szélhüdés majd nem soha sem tökéletes

(Paralysis) inkább csak Paresis, s ritkán általá

nos (Paraplegia), t'óbbnyirc csak féloldalú

(Hemiplegia). Ez'en szélhüdési állapot tapasz

шпат: а végtagokban, а fölsökben gyakrab

han, az arcz ésV törzs'ók izmaìban. Egyik je

lét a betegségnek teszik a görcsök is,

mellyek kül'ónösen a szélhüdött tagok zsugo

rodásai által nyilvánulnak. — A tagok gyak

ran egészen szabdaszerií é r 2 é k e n у s é g

gel blrnak, s azt tökéletesen soha sem vesz

tik el. Az érzéki élctmüvek müködéseinek

vizsgálatánál leginkább a tárgyilagos jelekre

kellügyelnünk; s ezek közt leggyakrabban vé

tetik észre a mór (Amaurosis). A szelle

mi teh etségek -mindenkor szenvednek

ezen betegségben, s nem ritkán t'ókéletes

butaság vétetik észre. Ezen szellemi gyen

geségnek következései aztán а korlátlan vá

gyak, s a mérték nélküli önfertözés. A hör

rendesen gyöngéd, fehér, a hévmérseklet ki

sebb; шавок а2 izmok véknyabbak, halvá

nyabbak, inkább inas  mint húsosak. Végeze

tiil a szerzö a betegség tartási idejét ille

töleg következö statistikai 'ósszehasoulitást

tészen.

25 közt hall; meg

2 „ „ 'az 1-sö hétben

1() „ „ „ 1-sö egészen 10ik eszt.

5 п п п 104“ п 30'ik П

5 „ „ ‚‚ 30-ik „ 50-ik „'

3 még magosabb kort ért el.

.___-____

Összv. 25.

(Journal hir Kinderkrankheiten Band 1. ll. 2.)

Dr. Meczner.

во. Az lboló китайца нац-аи

тирании-ив. Dr. Fischer R. egy 9

éves lánykát vett gyógyitása alá, kinek nyak

mirigyei megdagadván, az egész testen utóbb

görvélyfaju küteg terjedt el; ki folYVáS's

gyenge s harmadik éveig nyomorú vala, a

mikor legelöször kezde júrni ; nyolczadik évé

ben a csontok dagadoztak meg ujjaiban, s bal

lába bokáján: az eddigi görvély ellenes sze~

rek hatás és süker nélkül használtattak, s

már láz támadá meg a gyermeket s éjszakái

álmatlanok lettek. Fischer a láz szüntetése
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után azonnal hozzá {овоща görvélyes senyv

irtásához, а következö módon: Rp.Kali hy

drojodici gr. х. Jodinae purae gr. пиит; sol

ve in aquae dest. uilc. IV. naponként м

; remszor egy kávés kanállal czukros vlzben

adandó; egyszersmìnd külsökép gyolcsron

gyokat rakatott а fekélyekre, a következö

folyadékba bemártottakat: Rp. Kali hydrojod.

drach. unam et semis, solv. in aqua@ com.

dest. unc. sex. E mellett könnyii emésztetü, na

ponta gyenge húsételeket, napsiitötte helyeken

tartózkodást s a szabadban gyakori mozgást

ajánlá. ММ 8 nap mulva мамы) s szebb fó

lületetfmutattak a fekélyek; _ò' pedig az iboló

hamagot 15 szem. emelte ,' az ibolót 1% szem.

4 obon vizben, úgy mint elöbb adandót. E

gyógymód mellett 6' hét alatt minden fekélyek

begyógyultak, a heteg шитые élénkebb s

testi lelki munkálatai rendesen folytak. Ekkor

az ibolót félre tette, s folyamban fńrdést aján

lott. Már ennek 7 éve és mindeddig semmi

jelei а görvélynek nem jelentkeztek.

Nem különben cgy 34 éves, erös alkot

mányu , véres-epés mérsékményü, s gyermek

éveiben a görvélykórban 18-dik éveig sokat

szcnvedett férfi а jebb lába külbokáján rágó
nedvességet árasztó és sz'irgaV varakkal bori

сом fekélyekkel Dr. F. gyógysegélyéhez f0

lyamodván; miután már különbféle higany,

dárdany és kén-szerek kiil s belképen megki

sértettek s ez alatt а beleg elsoványodott;

Calomel és Jalappa hashajtóval kezdvén meg,

erre a következö labdacsokat rendelte: Rp.

Jodinae purae gr. semis. Kali hydrojodici gr.

duodecim. Extr. Liquir. aa. qu. sat. utf. pil.

Nro. 120. d. ad scat. consp. p. Cinnam. sig.

Naponként 3-szor 5 darah veendô. - Kül

sökép a küteget napjában 3-szor következö

olvadékkal borogattatá: Вр. Kali hydrojod.

dr. solv. in aquae dest. libr. j. Eltiltá c

mellett a tészta nemü és savanyu étkeket és

szeszes italokat. Föntebbi labdacsok haszná

lata акт, mellyeket minden negyedik napon

eggyel megsznporila, ugy hogy а 8~ik hétben

napjában 3-szor ,10 darabot velt a beleg:

a küteg a 3~ik hétben .szerencsésen elenyé

вши már 3 éve, hogy semmi nyomát a

bajnak nem штата. (Ösi. med. Woch. 1843.

Nro. 9.) Illé-s.

Szülészet, sebészet, szemgyógy.

31. Vajudásl (наказам-щ)

erötlenség ellen Dr. Schausberger а

borax-ot halályosbnak és czélszerübbnek ta

lálta à secale вещающим olly esetekben,

hol a szélhüdéses és vénmes- testalkotmz'my

miett az anyároze` hànyásra ingerlò' hatását

kirakarj-uk keriilni, molly шлете, által а föbe

való vértorlás csak elò' mozdittatnék svértor

lásos convulsiókra szolgáfltatna allmlmat.l Ö egy

nehezék-horaxot két nehezék czukorral, ‘ti

zenkét részre osztva rendelt, s e porokból

_óranegyedenként egyet vétetelt. Az ötödik por

ra megerösödöttavajudás és mind inkább nö

vekedvén, két óra mulva végbe ment a 5211

lés munkálata. Illés.A

82. Mélllepénylnb. (Dr. Lumpe,

bécsi szülész ищи.) 18-12. Januar. liavában

egy egészséges, erös alkotásu elöször terhes

nö jött a bécsi sziilészi oskolába. A terhesség

lefolyásàról kérdcztetve, azt mondá, hogy

körülbelò'l a harmadik hóuapban egy gyü

mölcsfáróllezuhant volt sreá néhány nap alatt

а jobb lágyékvidéken fájdalmakat érezett,

s a többi tüneményekböl itélve elvetélést

jósolt magának. Azonban nyugalom mellett а

terhesség rendes végére haladt, s igy érett,

élö, jól képezett gyermeket sziilt természete«

sen s könnyen. A méhlepény, melly magá-tól

elment, vizsgáltatván a következö minöségel;

mutatá: oldalvásti pontján egy hüvelyknyi
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átméröjü, rendctlen, csipkés falakból képe

zelt, körösköriil szilárd kéreggel körzött üreg

látszott, mellynek fenekét a lepusztitott tojás

hártyák alkották. A falak egyes helyei sziir

kesárgás péppel voltak borítva. Ezen üreget

kitöltö rész tehát a lepény kltaszitásakor a

méhben maradt, mit a gyermekágyi folyás

tisztán kimutatott, melly chokoladszinü pely

hekkel vegyes, sürü nyákos folyadékból ál

1011 5 büdös volt. A szülés után kevéssel has

kérlob fejlett ki, mellynek а nö áldozatja lett.

A bonczolat tetemes képlödékeny és savós

kiizzadmányt mutatotta hasürében; az össze

huzódott méhben, а melsö fal közepén egy

tallérnyi hely felernyedve és palaszürkére

festve volt, a többi állomány épsége mellett.

На ezen kórállapotot értelmezni akar

nók, azt kettös módon tehetnök. Vagy ka

rélyos lepénylob következte'ben lerakatott

rostonyos termény, köchéröl kezdve olva

dásba ment 211, ше11уе1 csak a végponti ké

reg tartóztatott fel; vagy az esés következ

tébeni megrázódás miatt a lepény szélhüdése
támadott', mi alatt akiömlött vér egy góczban

meggyült, s ez által az illetö lepény-karély

aszályba tért és körületében gyuludás, kéreg

képzéssel, a rostonyos lerakodás miatt, jött

létre. Habár tehát a lepény májasulásának

(hepatisatio placcntae) kcményedésbe való

kimenetelénél sokkal ritkább a genyedésbe

végzödés (Rokitansky is á'llitván ezt): még is

jelen esetben okunk van ezen ritkább kime

netelt elfogadni és pedig az okból, mert a

lepény középsö szilakúnak hiánya által támadt

ürcg egészen rendkiviili alakot, falai pedig

kirágott minöséget mutattak; s a köriilfckvö

kérgen az állománynak a végpontoktól a kö

zéppont feléi pusztulása tünt szem elö. Annál

feltiinöbb, hogy méhvisszérlob ~(metrophlebi

tis) nem képezödött ki, mire а jelen esetben

bizonnyal elegendö ok vala jelen. Csudálni

lehet még a terhességnek hi'iboritlan lefolyá

sát rendes végéig, s a magzat tökéletcs kifej

lését illy nevezetes lepény bántalom alalt.

(Öst. mediz. Wochenschr. 1843. Nro. 36.)

Inés:

88. Адаптации-1.11вбив

liülege(miliaria), Dr. es prof. d' Outrepont

után. -Az 1842-ki gyermekágyi köleshimlö

járvány alatt szerzö röviden következöket

jegyzé meg. ,A kór màr 21 hónapja hogy

diihöng, в leginkább a völgyi lakosokat--kik

нёс, esö s légvonásnak kitétetvék, támadja

meg. Majdnem különbség nélkül minden gyer

mekágyast bánt, többnyire a sziilés után 24

óra mulva iit ki, s iszonyu szivszorulás és

lehellésinehézség, továbbá szédiilés és 1111211—

gás által jelenkezìk, azonban е jolenetck

nélkül is néha rögtön szélbüdéssel öldököl. На

ezen elöjelek 12-72 óráig tarvottak, akker

azoknak szünetével legolöbb is a nyakon, mel

len és karhajlásokon feltiinik а küteg apró,

vörös, köles nagyságu pontocskák alakjában,

mellyek ismét 12-72 óra alalt apró tiszta

vizes folya'dékkal teljes hólyagcsákkal omel

kednek. А kiiteg elsö kitörésével áthaladt а

beteg legnagyobb veszélyén; inert legtöbben

e kitörés elött чаду utána vesznek el. Az el

sö után, basonló tiinemények közt csak ha

mar uj kiütés jön elö, ugy hogy 3 nap mul

va az egész testa kiiteggel elborittatik. Ezen

idötöl kezdödik а lehámlás, mi alatt eny

hébb tünemények közt csak llamar uj 11111

1ё5 j'on elö, и] pontocskák támadnak, úgy

hogy a következö 3 napon a küteg min

den alakjai: pontocskák, hólyagcsák s hámlás

egymással vegyest, láthatók. Ha a betegélte a 3 elsö kórszakot, akkor rendesen а

4-ikb. vész el, t. i. a hámlás szakában, 163

16111 bénulás (paralys.) következtében: mi a

végponti idegrendszerböl ered ki. A 12ik nap

pal bezárôdik a betegség pálya köre (cyclus.)

 A jóslatot mindég balúl kell tennünk, mint

hogy kevesen gyógyulnak fel. Hol a tejelvá

lasztás és gyervmekálgyi folyás а betegség

alatt nem zavartattak meg,.ott kedvezöbb ki
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menetelre számolhatunk. A betegség nem ra

gályos. A bonczlelet a mellnek7 szivburoknak

s nagy edenyeknek savós hártyáján vöröslö

s rajtok néha ujjal tapintható -- bár szem

mel nem is látható — ропсосзкёкщшиш.‘

Е gyógyitása a kórnak a következö módon

tétetett: a betegség kezdetén Ipecac. hány

tató adatott, s ugyan ez azután tört adagban

Valeriana s káforral folytattatott. Görcsökre

hajló egyéneknek Tínct. Castor. vagy Liq.

ammon. succ. adatott hozzá. Italúl czitrom

lével vagy valamicske hoi-ral vegyes viz 3201

gált; étkül pedig nyákos hús levesek tojàs

sárgájával. A betegeket csak mérsékelt me

legben kell tartani s aszobának netalán vi

gyázatlan szellöztetése alatt óvni kell a lég

vonástóli meghüléstöl. Tiszta fehérnemüek

változtatása meg a lábbadozóknál is keriilen

d6. A betegség folytában a test naponként

.néhányszor két rész acet. aromat. és egy rész

spirit. camphor. vegyitéke'vel mosandó. A

gyógymódot erösitö szerek és tápláló élelme

zés z'árja be. (Neue Zeitschrift f._Geburtsk.

Bd. хш. Heft. 3.) Illes.

34. Az orrlyulmkha, “Ише

nethe s nennzö részekbe Лицо“

idegen testek внесена-01. Dr. M o s

se után. Borsó , hab7 kiilönféle magokat,

s bármilly nemii gömbölyü idegen testeket,_

mellyek az orrlyukakha'vagy fulmenetbe ha

tottak, az eddig szokásban volt módok sze

rint csipesz segitségével ritkán, vagy igen

nagy bajjal lehet eltávolítani. Mert midò'n a

csipesz szárait a beszorúlt idegen testek ól

dalai mellett bevinni töreksziink, az altal az

idegen testet rejtö üreget befelé mindig job

ban tágitjuk, még az öszveszorított csipesz

szárai hátrább esò' részével azt mind inkább

beljebb és beljebb taszitjuk mind addig, mig

az feszesen meg nem akad; s igy ha sikerül

is t'óbb próbatét után azt megfogni 3 ki ven

111, а2 nem csekély fájdalommal történik.

Nehezl'ti még ezen kezelést а ñatalabb egy

mik, s különösen kisebb gyermekek nyug

talansága. Ide járúl még azen körülmény

is : hogy néha az idegen testek megdagadvzin

ez üreget annyira elzárják, hogy a csipesz

két szárát mellettök bevinni épen nem lehet.'

Dr. Messe midön egyszer egy gyermek orrá

ba szorúlt bab kivételével sok ideig süker

nélkül küzdött volna, szükségböl egy új ok

szerü mód feltalálójává lön.

Egy hajlékony —- egyébiránt elegen

dö erös - vas drótból — annak végétöl

mint egy 2 vonalnyit meg hajtván -- maga

nak egy horgocskát készitett, s evvel a leg

elsö próbára szerencsésen kihúzá a már meg

dagadt orrból a felduzzadt babot. Késöbbcn

hasonló esetekben ezen módot szinte sikerrel

gyakorlá. Az eszköz igen egyszerün egy 4.

vagy 5 hüvelyk hosszú egyik végén két vo

nalnyira gajmósan meghajtott vas drótból áll

11211, szükség esetében a mütö ezt egy erösebb

kutaszból rögtön készitteti magának. 'Maga a

mütétel ekkép vitetik véghez. A müteendò'

azon részével mellyben az idegen testfrejte

zik a világosság felé fordittatik, nyugtalan

gyermekek egy sege'd által feszesen tartat

nak; a mütö a müteendö elébe all, s jobb

keze mutató közép és hiìvelyk ujjaiközé fog

ván amegolajozott horgotI azt lapjával az ide

gen test és az üreg fala közt csendesen be

tolja mind addig mig annak hatsó feliiletét

túl nem haladta a horog szabad vége; ekkor

ezen az eszközt annak tengelye körül egy ne

gyedrész körben megforditja s igy a kihú

zandó testbe beléakasztja, s az üreg me
net iranyában, csendeson kihúzza. (Jahrbü

cher der in- und aulà'ndischen gesammten Me

dicin Jahrg. 1843. Nro. 9. 39. B. 1.-H. 3.)

Dr. K'ovács.

35. A пучины“ ú) машине

nnódjß; Alfred J. Wood után. Eh

hez 2 körkörös vagy hosszúdad, középen egy

чаду két lyukkal ellátott ezüst lemez, egy há

romélü to', s kettös fonál - mellynek ~e
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gyik vége csomóra van kötve, — szüksége

`sek. Az egyik lemez lyukán, a csomóra kö

1611 kettös fonál, egész a csomóig keresztül

húzatik. A nyúlszáj szélei megsebesittetvén,

а három élü tövel а lemezen keresztül vont

fonál egyik fele az egyik, a második a másik

sebszólen keresztül vítetik. Az elválasztott

fonalak újra öszve fogatnak, s a másik lemez

lyukán közösen keresztül vitetnek, s egy

újonnan képezett csomó által annyira össze

húzatnak, hogy а két lemez közé foglalt seb

szélek, egymást tökéletesen érintsék.

Ha sziilrséges7 a lemez többi lyukain ke

resztül több hasonló varrat tétethetik. Ezen

móddal a sebszélek — minden óldalról egy

máshoz egyformán nyomatván — tökélete

sebben egyesithetök, hegedésük biztosb, s

szétszakadásuk sokkal mkàbb meg van akadá

lyozva, mint а varratok bármellyik más ne

meinél. Szorosabban'véve, ezen kezelés a

můtétel csak egyik részének, t. i. а sebszé

lek egyesitésének módositása. (London M.

Gaz. Vol. XXVII. 23.) u. a.

` И. Dr. Blgonl Stel-n ú]

пучина“ аире-пе. А2011 gyakran 016—

fordúló kellemetlen körülmények mellyek a

nyúlszàj eddig divatozott mütételei módjainál,

különösen a szélek megsebesitése idöszaká

ban elöfordulnak cgy új eszköz feltalálásúra

inditák a szerzöt, mellynek segitségével 1.)

egy egyszerü metszést 2.) ezt tisztán, 3.)

egy két huzással lehessen véghez vinni, 4.)

3 igy a můtételt a legr'óvidebb idö alatt vég

re hajtahi 5.) s azt különösen a kezdökre

nézve megkönnyíteni lehessen. Ugyau is gyak

ran tapasztalta milly alkalmatlan az ajkszélek

alá dugott falemezt s az ajkszéleket egy

egyszerü csipeszszel pontosan összvetartani,

s milly ritkán sikerül a metszést egyenesen

s egy húzúsra véghez vinni a nélkül hogy ké

söbb eltàvolitandó darabocskák vissza ne ma

radjanak, melly körülmény a mütétel pontos

és hamari Yégbevitelét nem kevéssé 11111111

tatja. Ezen akadályokat elháritandó egy csi

peszt szerkezett magának а 320126, melly

nek czélszeriiségét már több próbatételek be

is mutatták. Ezen csipesz egyik vége zárcsi

pesz mòdjára van alkotva, 4%” hosszú. E

gyik szára középen egy hézag által kétfelé

van osztva7 melly csak ollyan széles, hogy

egy közönséges szike vagykusztora könnyen

beleférjen. A másik szárán e hézagnak 111051010—

16 tér falemezzel van bevonva, e lemezt, s a

hézagot környezö szélek pedig érdesek1 1213—

poly felületüek. Használás módja igen egy

szerü: az ajk eltávolitandó széle a csipesz

szárai közé szorittatik, 3 а felsö szár bé

zagján végig húzott szikével átvágatik. (Gräfe

und Walther Journ. B. 30. H. 2.) u. а.

81. Az тишины: szemgyu

lßdáláról. Dequevauviller, a párízsi or

vosi kar által jutalmazott értekezésében a 161)—

bek közt igy beszél.

Az újszülöttek szemgyuladását lényege

sen a köthártya lobja s a genynemü kifolyá's

teszi. Ehhez gyakran sz'óvetkezik ugyan a

szivárvány és szaruhártya lobja, de lényege

sen nem tartozik egyiksem a szóban lévö 1161—

1102. На tehàt a betegséget kórszakokra :ikar-x

juk osztani, csupán a köthártyalob kórjeleit

kell ñgyelemmel kisérnünk, mivel csupán

csak azok maradnak áuandók. 'Leghàm'arább

szembeötlik, és soha nem hiányzik pedig a

takonyhártya vörös voltához kapcsoltkifolyás,

meletò'l а kiilönbözö lobidomok fuggenek;

ezen kifolyás pedig három kör- vagy idöszak

3201101 változik; М 0136 10632а1<11а11 а 11уи163

3210101011, áttetszö` kifolyt anyag takony

nem 11, а másodikban folyósabbá Iesz és kü

lönhözö színezetet öltvén nyirkos termó
szetü; a harmadikban genynemů. Н `

Az illy szemgyuladás többnyire éjjel

támad7 meg pedig az elsö idöszak úgy kez

dödik, hogy a felsö szemhéjj egy kisse' meg

dagad és szabad széle rózsaszint ölt. Néha

külfelületén egy vöriises vonal mutatkozik,

.
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és аи csekély mennyiségü шиизм nyálka

boritja. AMeibom mirigyei köriiletén különö

sen szembetünö de csekély jelentésü véredény

elágazás terjed el egész а szemhéii-köthár

tya közepéig. Egyébiránt а szemhéjjak leg

kevésbé sem fájdalmasak, söt egymástól el

is mozdittathatnak а nélkül hogy a gyerme

kek fólébrednének. А kifolyó anyag leghígabb

része éjen át elgözölög, а mar-adék pedig

kis, vékony7 és gy'óngén tapadó sárga szim'í

lapocskákban ragad а pillákra. Ezen àllapot

néha órákig tart, néha pedig olly hamar el

múlik7 hogy a vizsgáló figyelmét is kikerüli.

Ezen idöszak legfólebb 30 óráig tart, közép

tartóssága 6 órai. Czélszerü hánásmód által

illyenkor még föltartóztathatni a betegséget

iováhbi folyamatában, úgy hogy a fölebbi

idöszakon túl nem terjed, de a nyálkás ki

folyàs illy esetben hosszasb ideigeltart. Kö

zönségesen mindkét szem szokott szenvedni,

депеш rìtkân esupán egyik szemet támadja

meg а ko'r, _mire a baj elmarad, а nélkůl

hogy а másik диет is a kór körbe ragadtat

nek, néha свай hosszasb idö шит támad

шик mßs a тёщи вдень » — На már а másc

dik. idömket éri el а kór, а kifolyó апуав

és hißabbá levén а nyir-k nemü folya

деканат; mindén terméßzeti. tulajdonait ша—

gára ölti, Bçíntelen таща, de néha sáfgás

vagy физмат színt is фит. alatt а

КЩЩЮ még éléakehb pirossá lesz, a vér

eçlények тещ-1689 аз, ввёз; szemhéjj-köthár

çyárg is elterjed, slit néha a гашиша

ra is, úgy hogy erös szálú edényhállót

до; hêtre., A takonyhártya alatt bövebb nyirk

вкушает törtéuvén, а Szemhéjjak daganaia

nagyebh 1083, в néha valódi szemhéjjvizeny

áll elö. Az erövelfólemeltszemhéjjbör illyen

ker sápadt fénylö daganatot képez, mialatt

annak szegélye, щепу а szemhéjjporcz mi

аи nem engedhet, erösen а szemtekére szo

rúl s а köthántya Шатен meggyült folyadé

kot visszatartjn. На illy-en körülmények közt

akarjuk a szemhéjjakat egymástól elválaszta

ni, múlékony kiszegélytámad. Az épen mon

дои: véredényteliilés bár többnyire csak а

szemhéjj sejtsz'óvetére van is korlátozva, de

elterjedhet azon sejtszövetre is, melly a köt

hártyát a tülkhártyával összeköti, söt ha leg

избы) lépesöjét elérte, gyiirüs dag alakban

emelì fól a szaruhártya fölött a köthártyát

(Chemosis serosa.). De más okhól, például a

gyuladás miatt is rá szorulhatnak а szemte

kére~a szemhéjjak, s ekkor igen piros da

gadt széleiket nem könnyen választhatni el

egymástól, melly jelenés а músodik idò'szak

közepén áll be, s beálltától kezdve a beteg

ségnek végelg tart. На itt nem végzödik be

a baj, hanem а harmadik idöszak is bekö

vetkezìk: akker az épen most leirt másedik

idöszak nem hága át а 44 órát. A harmadik

idöszak шиты — melly azonban mint

megjegyzök, nem következik be szükségké

pen, minthogy a betegség а harmadik idö

szak beállta nélkiil is végzödhelik — csupán

egy csöpp genynemü nyálka vehetö észre a

szemplllák között; az 'eddig nyirkos folyadék

mind inkább genynemii saja'itságot vesten ma

вага, de szinére, összeállására, és mennyi

ségére nézve némi különbözéseket mutat.

Szine például most sárgás, majd fehérsárga

vagy zöldessárga, majd vör'óses; 'ósszeállása

most ollyan mint a vizé, majd mint а lobos

genyé, — végre hasonlit a folyadék а félig

megaludt viaszhoz ; а mi а mennyiséget illeti:

ez a köthártyalob terjedelmével s fokozatá

_val szokott egyenlö arányt шита. А mint a

kifolyó anyag mlnösége változik, a takony*

hártya vörössége is a szerint növekszik. Ele

intén csupán a nagyobb hajszáledényekre szo

ritkozik a vörösség; késöbb a takonyhártya

alatti véredényszövetek leflnomabb elágazá

saira is elterjedvén nag-y daganatot hoz elö.

A köthártya olly felületůvé válik, melly a leg

csekélyebb érintés alatt is vérzik, és szám

talen ránczokat шит, mellyekben а genyne
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1116 takony meggytllemlik, s ollyan tekintetů

leu, mint a hússzemcsék állnl-~ fódiátt 56113166

26 seb. — А köthártya két lapja, mellyek

nek egyenetlen fölülete egymáshoz dórzsölö

dik, a szemben folytonos gyuladás fészkét

16521; az annyira ingerlctt szemhéjjak még

`)obban fóldagadnak, s két kékes vörösre fes

tett daganatot ábrázolnak. Az arcznak felsö

táját iszonyú mennyiségü genynemü nyálka

árasztja el, melly itt megkeményedvén sárga

színü állománnyal boritja be azt. Ha illyenkor

olly szerencsés is az ember, hogy а kemény

daganatú szemhéjjakat egymástól eltávolithat

ja, а szaruháltya állepotjáról mitsem tudhat,

az azt elöntö geny miatt, 65 ezt eltávolitván,

gyakorta különbféleke'p lne`gváltozva tünik elö

a szaruhártya. Ezenkivül 11165 sok más 111116—

mények is kisérhelik ezen idöszakot, 11165 ре—

615 1.) а takonyhártya alalti vérömleny,melly

néha a tülkhártya mellsö flületén, né

1111; d_e ritkábban, а szemhéjjak belszinén

képlöiiik; 2.) egy kis fekély, melly 521111611

a tülkhánya mellsö lapjáa, rendszerint épen

a szaruhártya szegélye mellett valamelly 161

ve lévö edényfonat hegyén áll elö, fóll'akad,

és szürkés, fúgglrányos metszetů szélekkel

körülvett nyilt fekélyt hagy hátra, de ez csa'k

ritkán tapasztaltatik; 3.) tülk- és szivárványi

lob, mellyek után a szarulob is be szokott kö

vetkezni. A mondott tüneményekkel 111111- eléré

11 116165565 legmagasb fokát, miutána rohamok

vagy alább hagynak lievességökben, vagy

ńjak szegödnek hozzájok. Ha eloszlás áll bo,

1611101- mindji'irt eltiinik a takonyhártya alatti

vérömleny, és aköthártya fesziilete 111655211!!—

vén, megszünik egyszersmind azon szorulás

is, melly 661115616 e hártyában a vérnek

visszfolyását késlelteté; ellenben a vörösség

még több napokon ailtal hason fokban foly

vást tart, s 11165 az el nem 111111, 111111615

161116161 а lob kiújulásától. Néha iidiilt alakot

veszen fel a kór; illyenkor nem tapasztalhat

111 е5у6Ье1, 1111111 reggelében egy kevés 52.1—

raz csipát a szemszörökön, ehhez járulván a

szemhéjj széleken a köthártya vörössége; ez

igen nyakas kór szokott lenni. Végre a ta

konyhártya alatt v‘.'éplödö tályog is gyakran

hátráltatja a jobbulást, mi ugy'an igen ritka,

úgy hogy а szerzö _453 esetben csupán ogy<

szer tapasztalá. (Folytat.) Dr. Kovács.

 

- Ei'edeti értekezések és közlések. ’

Uiazäsl köziések népbeiegségek koi-ni ,

Töltényi cs. k. tanácsos és professortól.

Bar ugy kivánta is sorsom, hogy

Bécsben gyakoroljam tudományomat: jó

hazafì lenni meg nem szüntem. Jelen 16

velem annak tanubizonysága. Ugyanazért

szerkesztó' úrnak bennem helyezett bizo~

dalmát visszonozni sieték, legfökép azéri,

hogy tudományos organuma által hazám~

fiaival némi érintkezésbe jöhessek, mit

négóta olly igen óhajtottam. ")

‘1 Szerencsózettek s bìiszkék vagyunk а hires

tanár küzlůseivel lapjainkat ékesíthetni, szép

ulljánnk szolgálhatni Szerk.

Fogalmam szerint, magyar orvosi

hnvi iratba'n legérdekesebbek volnának а

2011 értekezések, mellyek közvetlen hazánk

ra venatkoznak` Ezeket honi ügyfeleimre

vagyok kénytelen blzni. Honitapasztalutok

hiányában nehány észrevétcleket közlök,

mellyeket két rendbeli utazásaimban felsö

Ausztrián , Salisburgon, Bajorországon ‚

Würtembergen, Helvetián, Savoyán, dé

li Franczia és egész Olaszországon, Istri
Vàn, Carniolián 65 Stirián át tevék. Ezen

utaimban nem anuyira az egyéni a

szórványos (sporadicus) betegségek vonák

3 .
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-magukra figyelm'emet, mint a ln é'pbe-l

't'.egségek (pandemiaie). Ezen utóbbi'ak

azéri; hogy terjedésök, hatások, és -okaik

kal megismerkedhessem ,- killönösen azert,

>hog-y a járvz'inyszellem` (genius epidem.)

menetelét , és többféle honos (endemicus)

 nyavalyáknak kitudjam iészkeit; ezen kém~'

leléseket tartván tudományunk legföbbmk

adatának ,' mellyek nélkül mi mind holtig

csak igen szůk körben mozgunk; nem

t ` an soha , mit kivân az egyes beteg

ségek gyógyilàsában a természet, mint

kelljen e szerint az iskolai szabályokat mó-`

dositani , és, a mi legnagyobb, mint kell-l

jen а rank áradott пазу hatalmú» kórokat

kiirtani és gyöngiteni, hogy az egészség

állapotja egész népekben inkàbb nagysze

rû nyilvános rendszabályok mint egyes be

tegségek gyógyitása állal váljék jobbá.

' Illy elvekbô'l indulván ki, legelöbb

az alhasi hagymáz (typhus abdominalis)

vonta magàra figyelmemet. Ezen járványos

népkór (pandemia) nálu'nk Bécsben állan-ñ

dó (stationarius) olly annyira, hogy sem

az évszakok hatása (constitutie epidemica

annua), sem közbevegyülö járványok (e

pidemiae intercurrentes) egészen meg nem

gyó'zik. És ha néha enyészni látszik, e

gyes betegségekben mutatván csak magát,

ismét kitör, számos betegeken gyakorol

ván hatalmát. Tapasztaljuk azonfelŕíl, hogy

belslí góczát (focus) а belek nyálkás bár

tyájában ollykor ollykor elhagyja, és ter

mészeti birálatával mint az elr'ítt, ismét

a kill bó'rre akar szàlni. Ezen változásá

ban a belek nyálkás hártyain, hol máskor

` evesedést okoz (ulcera typhosa), csak

könnyil szívárgások muiatkoznak (inliltra

tienes typhosae) aV bel-felbó'r (epithelium)

alatt.. De épen ezen szivárgások tanubi

zonyságai annak, hogy az újabb idöben

választott birálati góczát el nem hagyhat

ia; :mint szinte annak is, hogy az ennek».

elötte uralkodni szokott kilteges hagymáz

(typhus exanth), és' -az alhashhagymáz

(typh. abd.) egy'betegm'ig.> Csakhogy az

elsö-börkütegekben (purpora typhosa, pe- '

techiae, штаба) mutatia .birálatait, mi

dó'n- az utóbbi a belsö börrendszerben(a nyál

kas hártyákban') hivja elö a мыт folyamot.

1) E mostnevezett alhafsiha g y

má z ezelött csak а nagy váfosokra szoritvà,

most már széltében hosszában kiterjeszti

nradalmát. Már felsö Auszlriának és Salis

burgnak Alpesei kö-zé едином; ismer'etes

Tyrolban , Stiriában, Bavariában; úgy

szinte Helvetiának és Savoyánuk kórházai

ban mindennapi, Olaszorszàgban minde

nütt láttam. És itt nem csak a lombard

velenczei királyságok városaira, hanem

Parmára, Modenára, Bolognára, Florencz

re, Pisára, Livomóra, Turinra; Genua

ra, Sienára, Hómára, és azontûl Nápoly

raiskiterjedett. Azon killönbséggel, hogy

kivéve Milanót, Velenczét, Paviát, Во

lognát--a többivárosokhan inkább egyes

esetekben mutatkozik; és-hogy Salzburg

ban és a sókamrai ker'ille'tbeny (Salzkam-`

mergut), Bajorországban, Helvetiában s

a savoyai herczegségben hurutláz alakban
vfntja meg szakait, s ezalatt a beleknek

inkàbb egyes mint szöveményes reczeré

tegei fekélyesülnek ki. Olaszhonnak пед

hány városaiban, mellyek kivůl feküsznek

a láz regióján, mintI Turin, Genua, Li

vorno, Pisa, Lucca, Florencz, e kór

gyulasztó láz alakjában lép fel; a váltólàz

lakta tájakon pedig (Roma, Siena, Bolog

na, Parma, Piacenza, Modena, Milano,

Padua) gyakoria а vánóiázbói fejlödik ki,

és abba viszont visszaesik.

Ezen tapasztalások többfélékre. tani

tanak: a) hogy akármiben gyökeredzik is a

mostani alhasi hagymáz, ez napról napra

tovább terjed, és szinte már olly orszá

gokra is elágazik, hol a lég mivolta eddig

eló' épen ellenkezö betegségeknek kedve

zett (p. o. közép Olaszországban) ; b) hogy
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ezen диетам; népkór, (pandemia 'statio-4

naria)~a különbféle országoknak helybeli

viszonya (constitutio epidemica) szerint

alakját változtatja. Azon országokban,

mellyekben a nyirkrendszor a más vére

déuyrendszemél fölebb àll (Salieburg, Ty

rol, Bajororszàg, Helvetia, Savoya); a

mondott láz a taknyos hagymàz (febris

mucose-typhosa) званы `veszi .i magára;

hol az titér és vérrendszer (systeme

arteriosum) а többek таит kimllvelve van,

(Genua, Livorno, Lucca., Florencz): a

hagymáz gyulasztó làz (febr. inhamm.)

természetét ölti magára; hol a váltólàz

uralkodlk: ott azinte ezen _Iàz is ezeknek

természetében osztozik. A mi ismét ап'а

шт , 4hogy ezen betegséget minden éghaj

lat alatt máskép kell gyógyitani, és hogy

a _sokféle kulönnemů szerek (specifica) a

jánlása жившими, hogy az orvo

sok sem a természetet _át al j àban, sem

e làznak természetét 'kit-l ‘on ös en nem

ismerik. ') с) Hogyezen làzzala töbhi beteg

aégeknek4 is messzebb és messzebb tarjed

adynamious-ielleme. Olaszorszàgban, -~

hol mint ludva van , a belegségeknek. lo

bos jelieme okozá az elleningerlö gyógy

rendszert,(me.thod.»contrastimu|ans), na

gyon сшит làttam, miként az orvosok,

kik-legnagyobb pártfogói voltak ezen gyógy

rendszernek, ma már azzal igen osìrmyán

bânnak, észrevévén hogy az eddíg szo

kásban volt vérosapolások és a belsö-lobel

lenes rendszer u_tána betegségek könnyen

adynamicus jellemet шишек тавойга. Е

" Örömmel olvasnám kegyed ujságában, Magyar

Erdély lés 'l'ótországban a

‘ наш mennyire terjedett ezen hagymáz, és

_ ho" e helyeken жрицы: átinegyen-e пазу

mázba olly módon, mint azt Romában , SieL ._

.nábnn . Bolognában, Paduálian stbflá'ttam? _

' .‘ ¿n т. e

шпации ho-A

szerint a áarváńyos.~konfolyam‘,‘ melly “az-v

orvosokat az ellenìng'erre kényteté, `meg

vàltozvàn , ezen g'yógyrendszert megseni

misiti , bär Basorì ësTommasini azt hivék,

hogy ez a természettöl egyedül követelt

gyógymód.На okát keressük ezen jelenetelmelr,1

a lég befolyását lehet ugyan egy részn'íl

vádolni, mert ez màr a 16-ik század kö

z'epétöl a 17--18 és 19ìk századokon

keresztůl kedvez a betegségek hagymázos

jellemének. De bär egy részröl ezt вуа

nitani lehet, más részröl, különösen a -

nyavalyáknak általánosan most uralkodrï

csorvàs jellemétmaponként inkább roszabb

ra változó életmódunk és neveléslln'k mód

jában szeretném keresni, melly által az

emésztó' életmíivek дуба gesége mindin

kább nö , mi által’a forró és панк kórok

ezen életmüvekben kifejlödnek; a mit'a

zért mondok, hogy ha ezennépkór gyön

gitésére vagy'kiirt'ására nagyszerñ rend

szabàlyokat akarnänk megállapitani: tud

iuk _mit kelljen változtatnì. Mert bizony-os

az., hogy ezen lázon kivi'il a 16-ik ezá

zadban >4megj'elent görvély és angolkór a

mostan mindinkáhb szembetilnö günìöcs

kórral'együtt a has életmûveínek pangásai-v

val és az azokkaljáró nagyszerü köszvény

és aranyérrel , -szinte visszás életmódunk

ból vagy származtak , vagy szaporodtak és

nöttek., valamint hogy a sok ideglázak es

a n_apról napra szaporodó lelkikórok szin-.

te természetellenes élet- s nevelési >rend»A

szerünk hiányainak köszönik virágzásukat.

A mi több, az ezen betegségekkel járni

szokott erötlenségi jellem is nagyobbrészt

szokasaink befolyásából szokott eredni.2) A második nagyszeríí kór melly

ñgyelmemet magára venta :-a v alt ó l-à z (f.`

intermitt.)._ Ezen betegség,»melly.hazánk '

ban is nagy kiterjedésü Ahonos'kór gya

nant mutatkozik, és jelesen atbtmának'

3’ '
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ligetes mellékein, a Tisza, Dráva és Szá~

va posványai s medrei körůl, a Temes

lapályain, aSárvÍz és Sió hosszàban, Kö

rös , Szamos, és Bedrog körůl, Szalá

nak mentiben , Rinya berkeiben Somogy

ban és majd egész Tótországban, nàlunk

Béosben is, különösen a városnak azon

részében honos , melly egy részt a Duna

ágai Шт fekszik , mais részt a Duna lige»

teihez közelebb esik. Bécsben mindazáltal

a váltólázleginkább azon egyénekben mu

швом, kik vagy magyar és erdélyi hon

Бак, és rendeltetésöknél fogva itt tartóz

kodnak, vagy Magyarországban tovàbb tar

tózkodván ismét visszavándorolnak; mint

a mesterlegények. Ezen tapasztalás arra

mutat, hogy honunk éghajlatànak a váltó

láz kifejtésében még az idegeneknél is nagy

hatása van. Magyarország után leginkább

Olaszhon a váltólázak hazája. Ezen égöv

alatt nem csak hogy nagyobb számmal ta

láltatnak, de sokkal élesebbek is mint ho

`nunkban. A lonibard-velenczei kiràlyság

ban mindeuütt honos, kivévén azon hegy

vonalt, melly Bergamótól 'Bresoiánál és

Veronánál ezen nrszágokat ketté vágja.

Legveszedelmesebbek Mantua és Peselino

városaiban és környékein, mellyek mint

Komárom és Temesvár vízárkoktól köröz

vék; ezekután Padua, Pavia, Milano és

Lodi vidékein , de szinte olly kitünc'ík a

piacenzai, parmai és modenai herczegsé

gekben, és Ferrara s Bologna vidékein.

Mind ezen nagy kiterjedésü országok véget

len lapályt képeznek, több folyóktól ha

sitva, mellyekbó'l a vizet szántólöldekre és

rétekre vezelik. Ezen öntözéí rendszer ál

lal nemcsak a rétek bó'ven termik fuveiket,

hanem a szántóföldek is а rizst, kukori

czát, hajdinát, köleststb. Magyarország

ba'n ismeretlenfmagosságra is fólvezetik a

vizet; ide járul még, hogy a szöló'tô'kék a

шнек barázdáiba ültetett megas fákra hait

ják ágaikat, a mi által ez országok ugyan

virányos tekintetet nyemek , de egyszers

mind a nedves fóldeknek és réteknek gö

zeitó'l a lég olly vegy'úletet nyer, melly ál

tal a váltólázaknak szllkségeskép uralkod>

niok kell. Parmánál, Modenánál, Bolog

nánál és Sienánál még a nyári évszakban

egészen kiapadó széles vízágyak is növe

lik'ezen károsfbehatást. A vàltólàz Siena

tól egész Toscanán és a papa binokain Ею—

resztül huzódik. De ezen országokban, ha

kivesszilk a pontini mocsárokat és berke

ket, mellyek Nápoly felé vonulnak, és

öldökló' levegöjökröl (maladia) ismeretesek,

valamivel másképen látszanak okoztatni.

Ugyanis ezen országoknak dombos tájain, ki

vévén hol azokat az Apenninek és Abruzzok

kereszt-ül vágják az Arnoval, Tiberissel , _

több más kisebb folyók és tavak , killönö

sen sok vízerek nyilnak.' És mivel штиб

sen az egész Romagna majd lakatlan vi

dék, a vízerek és folyók vonalai a nagy

höségben azon vészes levegó't szokták ki

önteni, mellyetaromaiak „aria cattivá“nak

neveznek. Ezen lég nehezkedvén Roma

városára is, szülöje más betegségeken ki

vlíl azon sok váltóláznak, melly ott tulaj

don alakjában olly annyira uralkodik, 'hogy

csupán az illyes betegeknek különös kór~

hàzak rendelvék; oka továbbá azon nagv

halandósáignak` mellynél nagyobb még az

Antillákon sem tapasztaltatik. Romagnaban

a váltólázakat a vulcanicus пяты szeretik

a természettudósok származtatni , a hon~

nan, megkülönböztetvéna berkek lázaitól,

ezeket a tetc'ík lázainak (Höhenfìeber) szok

ták nevezni. De ha ezen vidékeket más

tûzhányó vidékekkel összehasonlitjuk , je

lesen Nápoly és Sicilia vidékeivel, és Istria,

Carniolia, Carinthia és Dalmatia tájaival ,

mellyeken a vulcanicus Karst keresztill vo

núl, -L-a hol mindazàltal a váltólázakat nem

annyira a vulcanicus гашиш, mint a mon
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dott helyzetek okozzàk —- s. . ebbó'lmin

denkitöl fölfogható következtetést vonhatni.

На а valtólázakról ogy kissé böveb

ben szólok, azért cselekszcm, mivel ezen

lázat minden pestises lázakf1 természetes

ki'itfeje'nck шамот; vagy músképen mond

va; mivel а váltó és pestises нашим egy

életmüvi elemben gondolomfeneklení. Tud

va van, hogy a Duna és Nilus Deltájában`

a keleti pestis honában, a Ganges Deltá

jában,hol a hány-haslolyás (Cholera) hazája

van, — az Antillákon is s а déli öv e

gyéb szigelein, hol a nyugoti sárgaláz

(dögvész; febris llava) uralkodik, a vál

tólázakból képzödnek ki arothasztó lázak,

és ezekböl adögvész, mellynek szüntével

ismét a vàltólázak jó'nek napfényre; a ta

pasztalás tanitja továbbá, hogy a dögvé

szes làzak sokszor legnagyobb dühöngésök

ben is váltóláz alakban folynak le. Az тещ

hánybasfolyásban (Cholera) ezt mils tapasz

taltuk olly annyira, hogy sokan ezt dög

vészes valtóláznak neveznék (febris inter

mittens perniciosa); .a' keleti és nyugoti

dögvész továbbá több orvosok tanubizony

sága szerint egyes betegekben szinte a fél

behagyó nyomdát követi. Mi hogy úgy tor

ténik, igen vilàgos elöttem, mort Romá

ban , Sienában és Paduában több egyéne

kel., kiknél az alhasi hagymáz váltólázba

ment at; de а mi több, a honos bó'rvész

(pellagra) Olaszországban, jóllehet börkü

teg' és udlilt kór, nem ritkán félbehagyó

nyomdát tanusit. Ezen tapasztalások to

vábbá még azt is tanilják , hogy az allia-`

si hagymáz és a váltóláz közt nagy ter

mészeti hasonlatosság uralkodik. Minden ‘or-l

vos tudja, milly nagyok az alhasi hagy

mázban a rohamszünetek, hogy ez is, mint

a váltóláz a gyomorrendszerben feneklik,

hátráltatván a menyl'onat (plexus coelíacus)

müködéseit; .továbbà minden gyakorló or

vos tudia, hogy az alhasi hagymáz és bör

kilteges hagymáz ok ésV alak szerint kli- .

lönböznek, minek ismét az a természetes

következése van, hogy ezek a dögvészszel

határos nyavalyák szinte osztoznak ’a vál

tóláz természetében. Nein kétlem tehát,

hogy ha valamikor az élettan (physiologia)

annyira ki leend müvelv'e, bogy alázak

külsö jeleneteit a test belsö viszontagságai
val összehasonlithatjuk: minden honosy lá

zak életmíivi eszméjét а váltólázak élet

můvi eszmejében föl fogjuk találni, vagy

más szóval: hogy a váltóláz eredeti kút

feje és észképi nyomdája (typus idealis)

minden honos gyöngeségi lázaknak (febr-is

adynam. endemica).
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tóláz alakjában folyt le; i'igyszinte többe- - ‘
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Sept. Oct. és Nov. hónnpokban. - Dr. Meczner, segédorvostól.

Általában véve e három hónapban

az idö zordon, érzékenyen hideg és

nedves volt;` klllönösen mondhatni ezt

az elsö hónapról, melly szokott nyáriasságat

egészen elvetvén, kést'í és kellemetlen dszi

ölt'önyt velt magára. Az utolsó hónapban

szárazabb lett a levegö, tisztább és de

ruliebb az ég, ritkább az esözés; azon

ban a napok ködösek lettek, s néhányszor

erös fagy is mutatkozott. l

Következó' volt pedig a betegségek

nek egymáshozi aránya és összes szárna:

hnrutláz, többnyire alhasi volt 66 ; >rcsúzos

láz 19; >epés láz 8; hagymáz 2; váltó

láz 18; zsebrék 12; torokgyék (nem

hártyàs) 5; hurutos hasfolyás 19; epés
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hasfolyás 1.0;csúzos hasfolyás 95; vérhas

11; savanyu csorva s egyéb gyomor

zavar .38; vörheny 2; kanya'ró 1 ; him

lö 2; orbáncz. 1; huzamos börkilteg25;

heves agyvizkór 10; huzamos a. 3;' ge

rinczvelölob 1; nyakdagok (lázak után)

6; mellhártya és tildölob 11; szemgyu

ladás 26; egyéb szembúntalmak 7; h6' k

köhögés (lussis eonvulsiva) 55; gür

csök s egyéb idegkórok 7; görvélykór

73; angolkór 7; vizkór 9; gilisztakór

2; giìmó'kór l; sárgakór 1; killönféle

killsó' vagy sebészi bántalmak (ezek közt

3 húdhólyag'kö) 39 ; összesen 506. Ezek
‚ közt 54en'lközvetlen а gyermekkórhàz

ágyaiban orvosoltattak, kik кыш meghalt 5.

A’ mint ezen áttekintetböl láthatni,

hurutláz és görvélykór után leggyakrab

ban зап е1ба hô'kköhögés (tussis convul-v

siva), melly ez évben itten járványilag u

ralkodott. A számot (55) igen' nagynak

mondhatni ,' tekintetbe vévén azen àltalá

ban a közönségbeń mély gyökereket vert

véleményt.; melly szerint a szillék ahök

köhögést annak .40-50-napi lefolyása

elött szerekkel gyógyithatónak nem hivén,

gyermekeikkel orvosi-segélyért. csak ak

ker folyamodnak, ha vagy igen erös a

lázas visszhatás,. vagy uj betegséggel szö

vödött a köhögés, vagy végre a gyermek

az igen nagy megeröltetés következtében

isszonyuan elbágyadt s kedvét vesztette.

De nem csak kiterjenlt volt yaz ez id_ei jár

vány, hanem a köhögéslis kit'unó' `volt mind

tartossága mind makacsságára nézve. Az

általa meglepett gyermek ritkáu szabadult

meg tôle a 10-ik hét eló'tt;többnyire
1_2-16 hélig kelle ezenlszörnyeteg ' el

lenségével впадете, mig azt tulajdon e

~reje által legyözheté; tulajdon ereje al»~
' tal, mondom; mer't Aa gyógyszertárnak

` minden eddig а hökköhöges ellen ,ajánlett

segekigfoldicsért szereivel kisértök- meg

a Ata-berozast, mind' hasztalan, a zsarnok

ellenség nem csak vissza nem vonult, ha

nem még gyakran jobban eló' is ат. Csak

az utolsó 3 hónapban valánk némileg sze

rencsésbek 2 szerrel, mellyeknek nagy

adagbani (V2-3 szemer 2 óránként) hasz

nálata alatt a hökköhögés nem csak en

gedett, hanem гама idó' alatt meg vis

szìlnt. Ez az assa foetida és liorganyvirá

gok (flores zinci). Azonban itt is, mennyiben

lehete a javulást a szer behatásának s

mennyiben ismét a járvány általános eny

hilltének tulajdonitani, most még nehéz el

határozni.  A járvány még májusban

kezdödött, s augustus essepteniber hó

napokban mind kiterjedésére mind beves

ségére nézve tetó'pontját érte. A ho"kki'.$4

högés kezdete többnyire ki=ebb vagy na

gyobb lázzal vala összekötve, melly azon

han már néhàny nap mulva tökéletesen

megszůnt; a~kö`högés azonban , melly ele

jén hurutosnak làtszék, nerr. csak el nem

mult, hanem mind inkább erö-'ebb és jel" '

I__emzr'íbb lett. A gyerm'ekek már jóval а.
megrohanàsl elött nyugbatatlankodni és slr

ni kezdtek, s magaa'köhögési roham wbb

nyire st'irfí nyálkás yhanya'issal 'végzó'döth
Rohamok közti id'ŕiben vidárnak és jó kedv-*

nél voltak a betegek ,' kivévén akker'ha

igen erös volt a làzas visszhatás', sa hök

köhögéssel más betegség szövödött. lllyen

szövödmény azonban csak 5-ször tapasz

taltatott, 's mind az 5-ször ‘tlldó'lobbah

mi által a betegek nem kis veszedelembe

ejtettek. Azonban eró's vérvételek, lhó-4

lyaghuzók., .s belsöleg _az aranyszinii

kéndárdany (Sulf. aurat. A-ntim.) adagai
`áiltalv ezen veszedelmes szövödmény »mind

az 5 ízben legyözetett. Két lzben ah'ök

köhögés lefolyása» alatt heves agyvizkórl

(hydrocephalusacutus) fejló'dölt ki, s mind

а kétszer ennek kifejlödésévelamaz töké

letesen megszünl. ч . - .. '
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lleves betegségek» közt leggyakrab

ban“ fordult elö a hurutláz, többnyire mint

albasi hurutláz (1'. catal'rhalis gastrica), nla'

gyobb részt humtos-hasfolyással pároslt.

va. Tiszta-mellhurutláz e 3 hónapban egy

szer sem jött 016; miért is a hugyagsó

(Sal ammoniacus) ezen idö alatt egyszer

sem adaték.-».A hurutláz mindenkor hör»

birálat (izzadás) által gyógyult, mit igen

gyakran a természet maga csupa nyuga

lom és bó' ital melletteszközlött; eró's láz, `

hó' és száraz bô'r, nyughatatlanság, kissé

pulfadt has, s eró's nyalkasárgás, de __nem

igen büdös hasfolyâs mellett Doverport

salep fó'zetben rendelt'unk; minek hasz

nálata alatt a hasfolyás is enyhíílt, a láz

is többnyire bò' izzadások elöjövetele alatt

megszünt. Nem ritkàn a láz lökéletes

megszuntével tönmaradt a-hasfolyás, uj

betegséget képezvén , mellynek lefolyása

alatt a kisdedelf- napról napra soványab~

bak s kedvetlenebbek lettek.' lllyenkor is,

ha egyébként авт hurutos hasfolyással

volt. dolgunk, legjobb sikerrel adók a

Doverport vagy salep fözetben, vagy tom»

pább állapot mellett kappanör-gyökér (rad.

amicae) forrázatban. На azonban a kitlri

lett anyag'ok igen budösek, barna vagy

zöldszinuek valának, s a has is pol'fedtebb

és érzékenyebb volt: mindenek eló’tt né~

hány kanálnyi himbolyolajjal éltilnk; s gyak

ran már e kiilritö gyógymód által is hely

re hozatott az egészség.

Csúzos lázak ritkáhbak voltak, leg

gyakrabban csúzos hasfolyással, ritkáb

ban valamelly nemesb életmu gyuladásá

val összekötve. Elsö- esetben .Iegjobb si

kerüne'k találtuk az édes higanyt (Calumet)

liìs adagbanDoverporral párositva, 6261

tal kórmásitást és börbirálatot elöhoznì ш

rekedvén.

Váltóláz többnyire harmadnapos

volt, s ha egyszerii volt, könnyen enge

dett s többé >vissza sem tért a kinadék

'(chininum) kelló' és pont-os adaglására. 3

izben а váltóláz Iefolyása alatt vizkór l'ej

lŕídött; ki ,~ s'mind a 3-szor a rohamok iz

maar @Zara vagy шмыгает] von kifej-.

ló'dve, ‘vagy épen hiányzott. 'Ezen'es'etek

ben а kinadékot _Do'verpor és káforral

kötökiössze; mi által hö izzadások elöhœ

zatván a váltólázzal egy км а vizkór is el

 

' moz'dittatott. f

Gyuladások közt csak a mellhártya-y

tüdölobok emlitendök, mellyek többnyire

czúzos természettlek lévén , - mellhártyai

kiizadványnyal valának összekötve. Err'ís

vérvételek által a gyuladások megtöretvén,

a kiizadvány beszivódását a természet

gyógyerejére шик, azt “свай“ nànuképen

kilisöleg hólyaghuzókkal segitvén elö. ‘ .'-'

Hagymáz csak - kétszer; forró börktl

teg. szinte csak néhányszor; s `híirtyás to

rokgyék épcn nem fordult elö. - He

ves agyvizkór ellenben. elég gyakran, s

kétszer mint már fölebb mondatott 11116111

köhögés lefolyása alatt. 

.` "’

MVM диски-Мне ф: 184%'

«Illa инея-п évlnen am. в. emun

neliéni kórnlájilnl японки:

kóreleteknels. A m. k. egyet. sebészi'

kórháza áll két szobából, 'mellyben : 5-nök,

9-férliak számára rendelt, öszv. 14 ágy van.

A beieng а иуопаьь vidékekröi s ha- `

zánk minden részeiböl segélyért folyamodók,

s a városi lakosok közül vétetnek fel. A mü»

tettek teljes felgyógyulásuk idejéig az 11116201

Ьеп maradnak.

A legltözelebb lefolyt 184%-dik iskolai

évhen öszvesen 86 cgyén gyógyittatott. Ezel:

közt férû volt 60, nö 26. .

Római vallást követék 45; a helvétiait

24; az ágostait 6; a görög nem egyesültat 6; ‚

Mósesét 7. vl:
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' Klilönféle kórnemek, életmüvek heves

vagy ваш: lobja 15; sehzés 1; csonttörés3;

fekélyek 1; a buja kórosokat ide nem szá

molva _- 5; csontszú 1; bujasenyv> kiilön

féle for'mái 1; fejvar(tinea capitis); sipolyok

(listulae) 4; méhiszam (prolapsus uteri) 1,

tökéletlen izmeredés 2; donga láb (pes varus);

Íitymaszor (phymosis) 1; húgycsöszor 1 (stri

ctura urethrae); békadag (ranula) 1; szabad

hasvizkór (ascites) 1; vizsérv (hydrokele) 4;

húdkö 8; zsacskós dag 1; szalonna dag (li

_poma) 2; kökem (scirrhus) 4; velös tapló (fun

il»

T á

ПИК-ша! иерея-ада. vlzek. 

Kedves meglepetésemre épen ma (Dec. 6.)

érkeznek hozzám e viznek számos palaczkai

'- Ievél nélkül. Pedig vártam levelet egy

tisztelt, kedves barátomtól - s miért ne

nevezzem? - Verzár, torontáli föorvostól,

ki e vizcket nem csak ismeri s alappal mél

tányolja, hanem a temesi nagygyülés alkal

mával olly adatok birtokába helyezett többe

ket közülünk, mellyek után s z ab a d azt

remélnünk, hogy a püllnai ésaaid

schützi sós vizek е honia'kkal tb

kéletesen pótol-tatnak. Ésinegvallom,

hogy midön visszaemlékszem a temesvári

orvosgyiilésre s e barátságos vidéken жёны:

csekély idö nagy örömeire -—-` az öszinte

vallomás mellé, hogy ottani tudományos ha

nyagságom nem érdemlé meg a tudós tagok

sorábani utolsó helyet sem; és hogy bánáti

családok nyájas vendégszeretete mellett'- mi

fólötte szerencsézett és derült kedélyünkl vi

dám miveleteí által ——— imitt amott s Ivándán

is, Karácsoniéknál — csaknem csapatosan za

vartuk fól a nagyszerii nemes házak ‘nyúgal

mât; -- ezen vallomás mellé szer'etnék még

egykor valamelly kiegycnlítö tényt álli'tni ; ——

hogy az orvosok s lermészet-buvárok пазу

'r

gus medullaris) 2; rák 17 egyénnél fordul

tak elö. i

Mü té tel véghez vitetett 40, úgymint:

békadag 1, cson'Littattak: csccs 4, hiivelyk

1, czomb 1, alszár 1, fitymaszor 3. ‘Has

csapolás 1 történt; inmetszés 3; kiirtások:

ajkrák 6, börrák 1, fńltömirigy 2, szalon

nadag ‘.l, kömorzsolás 3, kömetszés 3, nyúl

száj ‘2 , tályog 1 , végbélnipoly 1 , vizsérv4 ‚

zsacskósdag 1.

Dr. Kovacs.

02a.

gylilésének hanyagabb vandorló osztálya sem

élvezte légyen hiába а sok és emlékben дуб

kerzett kellemeket '.1 És ime a tárgy már nem

liiányzik.` És a milly fontos e tárgy, olly

könnyii vele bánni. Mert nem kételkedeni:

hav az ivándai keserü viz hatányos tartalmzi ,

egyszersmind pedig aránylag kellemesb (ze

mint az e rendbeli külfóldické, eléggé tudva

lészen; alig szorul hazánk ez üdvös termé@

ny'e olly gyenge szószólóra, mint e sorok

irójában találhatna. Minden magyar orvos’ és

gyógyszerész, ki e kettös névre`~méltó, ez

ásványvizet amazoknak, sokkal is drágabbak

nak, örömmel fogná substitualni, mihelyt be

cséröl meggyözödött. E viz çhemiai vizsgá

lata már megtörtént és kedvezö eredmŕnyt

adott; sokan, kikkel magam is besze'lhettem,

annak hasznát tapasztalták. Nincs itt szó is

meretlen, kétséges elemekröl; nem kell itt

soit disant „Brunnengeistról“ ábráildozni! Edé

le viznek hatásmódja világos, egyszerü s biz

tos; snem szorul annyira azon mellékkör

nyülállásokra -~ szép vidékbeni gondtòl ment

tartózkodásra —— mellyek nélkül számos ma

gyar s német fúrdöhelyek pompásan [навал-д

talt k'iilönhatása s összehas'onlit

lansága - jó formán-szétoszlatnékl -
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Azonban, még rajta leszek, hogy derék Wag

nerünk által tökéletes analysist nyerhessünk;

kérem ezennel Verzár barátomat, ne terhel

tessék olly adatokat gyüjteni s e lapokban k'óz

leni, mellyek e vizre nézve érdekesek lehet

. nek. E nyi lváno s felszóli'tás által egy úttal

la mult miatt büntetem, а jövöre pedig lekö

töm kedves baràtomat; de nekem szabad ezt

tennem  meri. ogy-e?` régi barátok va

gyunk ‚` в тушек тагааипк.

Schoeph

Mailen, ú] дубина-1 — ta k ú

rok s vérzés ellen.  Hogyebántal»

mak gyakranI eddigi szereinknek ellentálnak

minden elfogulatlan gyakorló megvallja. Bene

F. ö nagysága ez idén Angliából visszate'rvén,

tudományunk iránti ismert buzgóságából on

nét magával hozott e czimü; „Remarks

on Matico, a styptic much used

im South America for suppression
of haemorrhage, by AThomas Jef»

freys 1843“ L» könyvecßkének minima

közlé Würzler pesli gy'ógyszerész urral. Ö

nagysága Liverpoolhani tartózkodasákor hosz

szabb ideig társalgott Dr. Jelïreysvel, s ben

ne, mint azon város leghiresb gyakorlójában
s kórházi il'tiorvosban,r tapasztalatban öszült s

teljes hitelre méltóiügyfeletismert meg. Emli

tem ekörnyülállást, mellynek tudtát Bene ur

nak szájából birom -— azon okból, minthogy

gyógyszeri tapaszialásinkiiál minden мы

függ: mint té'tettek aio-k? tehát

egyszersmind: kitöl téte'ttek?-és

mind e mellett még> is а csalódásuak elég°tág

tére maradA Marad pedig ann-Al tágasb nö

vényszereknél, mellyeknek а vér, idegek s

organumokhozì viszonyát a anemia eddlgelé

csak igen igen kevéssé világosítá fol! отв;

suk Mitscherlich gyógyszertanját, s Шт fog-r

juk e kitünö jelességü könyvböl, mint zillilnk

organico-chemiai ìsmereteinkkel a zsongitó в

összehuzó (tonica et adstringentia) szerek nagy

osztályávall - A vizelletben ezeknek nyo

mát föltaláljuk ugyïan, de vérbeni lételök s

egyéb útjok az organismusban, «- a mi sok más

rendbeli szerröl már tudva van  még tényf

legesen fölvilágositva nincsen. Itt tehát. а

gyógyhatási tapasztalat csupán свай-а clinicai

fürkészetre szoritk'ozván, ennek annál 52130—

rúbbnak kell lennie. A clinicai flirkészet ped

dig irányczikkünk hangulatával összefiiggö vé

leményünk szerint akker adand biztos tapasz

talati eredményt, -lia n következö pontoknak

mindössze eleget -teendünk; 1) bizonyos ne.

mii s kórtanilag összefüggö számos be

tegség gyógyuljon а dicsërt szer által; 2) дуб—

gyuljon sokkal hamarább, mint máskép

gyógyulni szokott; 3) a`szer olly észrevelie

>tö в functionalis Наша: és vissz

hatá st gerjesszen а testben, mellyeknél fog

va a jó theoria — mint eddìgi jó tapas;

talatok terménye -—- szinte a gyógyulást a

szernek, nem pedig csupán a természet чаду

esetnek, tulajdonithassa. Hol pedig e 3 fól

кашек egyike' чаду .másika hiányzik, »it а

másiknak annál nagyobb mértékben kell tel

jesednie; —- máskép ne higyjünk a `ilzernek l

És ezen elözmények után, mellyeket annál

inkább emli'ténk, mivela matieo drága

s ze rl (uncia 36 xr. p.) - meg is bátorko~

dunk а matice-t iigyfeleink ñgyelmébe ajânlaui ;

minthogy a már említett ajánló környülálláso

_kon kivül, a könyvecske tartalmából is иву

látszik némi hitelgerjesztö adatokat meritettiink.

Ebböl röviden a következöket.

А pianta Matic@ дыши Americában

niár régóta ismeretes és használt vérallitó

„Soldiers herb (Каина-Ш)“ név alatt. liet

féle fordul elö a kereskedésben: soldes,

az az éretlen душим — és s rgás эта,

melly érett ällapotbail gyüjtetett, в melly

Jeffreys után sokkal hatányosh a тмина.

Legelsö elnlitést а sz'erröl tevé‘J.1839~ben

aLancet czimii orvosì lapban; t. i. ez évben

J. egyik jó barátja e fi'í leveleit magával hozá

Americából, hol а következö eset ieimertetól

‘ .a
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meg annak nagy vérállitó hatását; Еву sebe

sitett katona halállal fenyegetö vérzésének

megállítására a sebet füvel tömé he ;`tiistént

avérzés megállott; utóbb kiviláglott, hogy

e fü Matico volt. Bolivia külsö határin, Che

guas tartományban honos növény „1840-ki

Septemberben - így mond Jeffreys - 132

iigyfelek és 18 kórházakhoz küldék

illy általam hozatott iìivet kisérlet miatt.u ~

De utóbb, tapasztalván, hogy e nem valódi

neme, tüstént értesitette J. az illetö urakat s

1841-ben a valódival élhetett a kisérletekre.

Vegytudor Clay., J. által megbízott; vizsgálá

meg a Matico vegyviszonyait. Elöszer ugyan

ferrázatot készitettyzunc. egy iis-ra (a sárga,

az az érett fü levelei világosb szinüt adnak;

az éretlené sötétvörös barnát), s 1) e fox-rá

zathoz peroxydum ferri olvadék töltetvën,

azt nagyon feketité; tehát sok benne az

acidum gallicum; 2) plumbi subacet. olva

dék töltetvén bele, sárgás praecipitatumot

adott; tehát sok benne a m u cilago. Tan

ninum (nitr. argenti által) nem találtatott

benne. —

Füvészi neve a szernek: piper an

gusti folium, s a nevezett könyvecskében

pontosan iratik le ; Diandria monogynia. Foliis

cordato lanceolatis, stb.1842ben már számos

kisérletek történtek, s róla az angel és német

lapokban (Jahresher. über die Fortschr. der

Pharm. etc.) dicsérö említés történt. Jeffreys

értekezésében a következò' orvosok ajánló

nyilatkozatit találom: W. Monro, Dr. Kendrik,

G. Watson, Scott stb. - Ezek után a Mati

co mint hatékony és becses vérállitó (stypti

cum) szer tühteté ki magát, ha külsò'leg alkal

щитом; ugyan is, nemcsak a nadály csi

pésekböl áradó veszélyes vérzést állitá el,

hanem több más nemil esetekben is sükerrel

használtatott. Az alkalmazás helyénvhöség ér

zetét ébreszti fel, és kopogáshoz hasonló ér

zést támaszt, 5 perczig tartót, melly után

a топаем erzések elenyésznek. Еву esetben,

a jobb halánték táj sértetvén meg, a halánték

iitérnek (arter. tempor.)> jó nagy ága szakadt

el, és kiilìinbféle szerek, mint: hideg viz,

nyomfoltok és pólyák nem voltak képesek a

vérzést elállitani, végre a matico segélyt ho

zott. Ugyan ezen szolgálatet tevé a többek

közt a tenyér ütér (arteria palmarís) megsér

tésekor, miután több más szerek minden ha

szon nélkül alkalmaztattak. Belsô'leg használ

va a következö legmakacsabb foku bántalma

kat egyéb szereknél sokkal hatányosban mon

datik gyógyítni: hudcsö- méh- és hüvely ta

károkat s innét s belekböli vérfolyásokat.

Würzler ur, kinél e plántát láttam, fólszóli

tásom következtében olly szives ezeket köz

leni. „E növény körülbelöl 2 ölnyi magasságra

nö, szaga igen erös fiiszeres, a cubeba ber- ‚

séhoz és a zsályáéhoz hasonló. Levelei a

skarlát zsályáéhoz (salvi-'a sclarea) a meglepé

sig hasonlók. Fözet, por és vonatalakban

használtatik; fözete nagyon telült, рога erò's

szagú és'zsiros tapintatú: vonata pedig ——

melly léles vizes -— (extract. alcoholico aque

sum) erös füszeres és szapora. Hogy lest

szer, gyantás és illóolajas részek, valamint

vonatanyagak is böven találtatnak benne, mu

tatja a következö kisérlet:

% obon = 240 szemer a 'porrátört növényböl

adott:

1. Égénnyel (aether.) kezelve 28 szemer

szép, sötétzöld, füszeres gyantás

vonatot.

2. Az égényes maradék langgal (alcoh.)

kezelve adott 26 szemer barna,

törókeny vonatot.

3. A langos maradék vizzel kezelve adott

30 szemer barna vonatot.

Azért is hoben e növenyböl ad 84 szemer

kivonható anyagokat, s maradéka

iz és szagnélküli.“

Würzler ur ezen közléséböl kitetszik,lhogy

az eddig mint hatányosaknak ismert elemek



Dr. Grünwald реж-ъ— Párisi jegyz. Dr. Plósztól.
4s'

'igen bô'ven foglaltatnak benne. Ugy hogy te

kintvén azt, hogy egy levél alkalmazása egy

vérzö edény nyilására, vagy 12 obon leve
leldnöl A6 obonnyi folyadékra készi'tett forrázat

(p. o. 3-4-szer napjában i2--egy egész ká

vés findzsával egy adagra véve) llamar gyó

gyitja a bajt — ámbár a szer drága,

megérdemli fìgyelmünket, és érde

mes, hogy több iigyfelek pesti gyógyszeré

‚п
szek által velök viszonyban levokkel 1102111

_tassák azt el Angliából vagy Peströl. Labdacso

kat is lehet adni kivonat s porból készítve, a

mint azt tudós barátom Balassa már nehány

5201` tevé. -— Altalam s mások által teen

dö kisérletek eredményét ha elegendö

nagyszerüek, szigoruak s hitele

s1' tv é k leendnek, majd idövel fogom közleni.

Schoepñ

Dr. Grünwald pere n пёс-1

orvos! kar ellen. „Dr. Gr. -így mond

egyik teljes hitelii barátunk — а m. kir.

egyetemtöl orvosi diplomával ellátott, s mint

egy magyar grófi csalúd házi orvosa Bécsben

tartózkodván, ottani gyógygyakorlatában aka

' dályoztatott; mert, a mint tudva van, az ott

telepedö más egyetemekben szabadalmazott

orvosoktól, hogy a cs. fövárosban gyakorla

101 üzhessenek, colloqui um nevü rigoro

sum s taksa fizetése kivántatik meg. Dr. Gr.

emli'tett pesti oklevelére hivatkozott, mellyben

a bécsiekkeli gyakorlati jog-egyenlö

s é g ki van jelentve, s hogy 4má s eg y e

temen nem szabad magát exami

náltatni. Ki keresett ezen fóliil egy legibl

söbb helyröli resolutiót, melly a mult század- '

ban hasonló esetben adatván ki , azt rendeli,

hogy nem szükség Pesten beavatott orvosnak,

magát Bécsben gyakorlat miatt ujonnan exa

mináltatni vagy fìzetni. A cs. k. orvosi kar ezt

„mint egyes kiilön esetet“ fólmentö okul el

nem fogadván; Dr. G, a k. cancellaria utján

az orvosi kar ellen, kevés idövel ezelött pert

indított, mellyben többek közt azt mondja,

„поду гетёп ó es. kir. Felségétöl vaió jogai

fóntartása mellett, hogy ö nem fog esküsze

gésre kényszerittetni.„ Nem szükség melle

kelniink, mennyire fekszik ez ügy elömozdi

tása s kedvezö kimenetele a magyar érdeké

ben. — .. .csonyi.

Midön a szerkesztò'ség е hirt a közlò'hez

irányzott köszönettel e lapokban ör'ómmel

fólveszi; fólszólitja bizodalmasan Dr. Grün

wald urat, no nehezteljen az iigy további

folyamáról minket értesitni.

Pórlnl дед-утёнок Dr. Plólxtól.

Nem tartalma ezen csekélységnek bátorít a
пазу érdemii orvos llrözönség elött megjelen

ni, hanem a honfì társ iránti kegyességbe

való bizalom ,_ melly szerint az igen közép

szerü adatás nem értéke, hanem az akarat,

és tehetség'mérlege szerint jövend birálat

alá. -— Ezen óvás mellett merészlem tisztelt

szerkeztö ur felszólitását-teljesiteni. -

Dr. Chavernac Gr. Dillonnénak házi or

vosa szives volt ez évi januar egyik napján

a hires Civialenak bémutatni, ki is más napi

kilencz órára kórházába (Hôpital Neker Rue

de Sèvres) meghivott; midön mintegy negy

ven éves egyénnél, ki bujatakár következté

ben hudcsö szorúlást viselt (a nyilástól két

hüvelyknyire negyed hüvelyknyi terjedésbe) a

szorúlás keménysége végett más szer nem

sikerülvén, egy bistourie cachévelvéres 1651

tást tön tépés kanócz folytonos béillesztése

mellett széthegedöt. - Má'siknál a mult évi

kömorzsolást ismétlé а könek ujjonan termé

se végett, elöbb egy csak végén hirtelen gör

be hudcsapon mintegy 4 unciányi langyos vizet

fócsentvén be. Beérve'n a hólyagba, két há

rom körmozgás után a kövecset feltalálta, s

össze feszi'tvén a müszert a betegnek jó for

ma fájdalma mellett azìösszelapúlt mintegy

babnyi nagyságu villósavas mészkövet hud

savból 6116 fövény egyveleggel kihozta. Tüs

tént vissza menvén a szerszámmal, egy ha

sonló kötermésre talált, mellyet szinte úgy ki-'

húzván, egy pár csepp vér követtea fájdal»

mas mütételt.

Andral pr. ur. (Charité Rue «les Saints

Pères) gyógyitásában igen egyszerü; szigorú

életrend, és árpalé a közönséges panacea;

a hallgatódzást igen gyakorolja, nem csak a

tiidök, és sziv mivolta kipuhatolásàra, hall

nem a véredényekének is. -— Egy szivdo

bogásba szenvedö emberre figyelmeztetett, ki

nél a többi között igen érdekes volta frottement

de cuir a 4-7ik borda porczogóinak táján hal

hatn-i, mit а sziv balgyomrocs üteres nyilásánál

létezö akadálynak (összevévén a többi kórjele

neteket) tulajdoni'tá: igen érdekes volt reám

nézve a sziv-ütésnek különös hangja, s

nevezett helyeni éles meghatározása. Еву má
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siknál, ki Emphysema pulmonum Laäneeii-be

szenvede, -— melly a mint tudva vagyon ex ca

tarrho chronico senìli képezi ki magát, 5 a

tüdö hólyagocskáknak tágulásában áll - igen

nevezetes volt a râle Souserepitant s a mire

Tanquarel des Planches dr. ñgyelmeztetett,

mellkasának, a nélkül hogy vizdaganatos

lenne, olly forma megdomborodása, hogy a
bordal közti helyt sem látni, sem érezni. Ezen

tünet а nevezett mellbajba elöttem и] okát

(úgy vélem) az asthma végett szüntelen gör

csös állapotba létezö mell-has izmokba le

het feltalálni, minél fogva а bordákat össze

közelitvén görcsös keménységök által a borda

közt kiegyenlitikn s a bordák keménységét

megkülönhözhetlenné teszik,

(Folytatás követk.)

капам: levelezések.

-' v Bécs November 28-kán 1843.

Igen szivesen szolgálok önnek mind az

zal, a mit tudok; ámbar egy idö óta visz

szahuzott létom csak közvetvc, az az a nagyobb

actorok egyikével szorosb összeköttetésem Jut

tat a napi események birtokába.

Wattman eddigi operatori intézete ta

nitványainak fele, ugy beszélik, Schuh pr.

urnak fog általadatni. Zehetrnayer —- Lip

pichnek nem rég lelépett igen derek assisten

se, mint hallom diagnosticai rendkiviili tan

' székre fog kineveztctni; jelenleg egy mono

graphián dolgozik a szivbetégségekröl. Helyette

assistensnek Dr. Gaal, ki szinte igen szép tehet

ségekkel bir s a ŕîilbetegségekröl igen hasz

nálható munkát irt, neveztetett ki. Aztállitják

sokan, hogy Töltényi tanitványainak Semio

ticát a betegágy elött szándékoznék tanitani.

Nein történendhetZehetmayerrel collisio? Dr.

Micksich a szülészi ház ñzetöbeli osztályának

föorvosa, ezennel 2 szobát kap, nöbetegsé

gek tanitására; svalóban ezeket, méginkább

»pedig a paediatrik'át, mind eddig theoretic@

шпала, csaknem' paradoxon.~ Végtére Engel

~kitiinö szép elŕiadásai a micro-physio-patholo

«gicos chemicai

orvosi authoritások által szorgalmatosan láto

gattatnak. - - Becses barátságába 2115111

lott sth. ì i.

Bécs, December 7-én 1843.

Érdekelni fog'ja ön't., hogy most alkalmasint

~nálunk"egy uj orvosi folyóirat fog fejlödni.

T. i. a cs. k. bécsi orvosi társaság munkála

'tait czentúl idöszakonkent kiilön kiadandva'n,

ezekben egyszersmind egyébb eredeti czikke

'ket és kivonatokat fog közleni. Lippich pr.v

nr. clinicáján számos kisérletek történnek cum

'entracte scopolinae atropae. Görvélyes és bu

ja'senyves torok bántalmak, söt illy nemü

fekélyek (Schanker) ellen bel és külsöképen

`hasznosnak mutatkozik. Szinte e clinicán a к 

boneztan fölött minden4

baloldali arczideg (nerv. facialis) szélhüdéses

állapotja ellen Ettinghauscn electro-magneti

cus készülete nagy sikerrel alkalmaztatott. Dr.

Engel elöadási naponta nagyobb vonzalmat

gyakorolnak. Ezeknek physiologicai meg in

kább pathologicai része Berres nézeteitöl na- '

gyon különböznek. A parisi microscopista

Mandi ur а bécsi orv. társaság elött némelly

csudálatos készitményeket mutatott és fól'ótt'ók

még csudálatosb nézeteket nyilvànitott. Re

ményljük azonban, hogy niég is még csak

protestalandunk az ellen, ha bennünket csu

pán csak infusio állatocskákból összekovászol

taknak, és illyenekre szétbontandóknak ál

lit. E mezön egyébként eleven phantasiával

és költészi kedéllyel gyönyörteljes világot al

kothat magának az ember, s —— mellette

s'zerencsés lehet. Majd jövö alkalommalegye

beket közlendö, maradok sth.

X.

Berlin, Nov. 28-kán 1843. di)

._ . . . ..Már 14 év óta lévén a berlini

'Charité gyermek-_osztályának igazgatója, s e

részben nyilv. klinicai professor -— mind in

kább elismervén mennyire tökéletlenek nem
esak eddigi gyermekkórismereteink, Ahanem

hogy eddig mesterségünk e leguehezebb s leg

fontosb részébcn mégjó kórvizsgálati módra

Зет nem vezettettünk, sem nem jutottunk:

t€1.le lelkemmel azon voltam, hogy jó elvek

S utmódok terjesztéséhez járulják. — Önnek

panaszát, a gyógyászat bizonytalansága és tu

dományos alap hiánya, valamint is az orvo

sok közti méltóságtalanság ellen -- игуан ÍS

v"altala'ihan el kell ismorem; c'sak hogy méëis

 

*l Olly szerencsós vagyok, e kitiinö lérllutól

idöszakonkint leveleze'siv közléseket elöre

igérhetni. ' S z е г k.
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a gyógyászat inkább mesterségnek mint tudo

mánynak tekinthető, és ez utóbbi nélkül-mim

den időben is képeztettek —— ámbár ugyan

igen csekély számban +- egyes jeles gyakor

lók. Es nem egy az ut, hanem többféle,

mellyen az arra alkalmatos egyén a m e s te r

ség nagy tökélyét elérheti. De'míért unta

tom tisztelt ügyfelemet illy kopottságokkal,

inkább hadd tegyek némelly észrevéte

_ leket az utolsó levelében érintett tárgyak kö

rül. -- A hőkköhögést (tuss. conv.)

véleményem szerint a mennyire lehet, orvos

ságokkal nem kell zavarni. Csak hörg- és

tüdőlobbali szövődményei tehetik e kórt ve

szedelmessé ; és csak ezek ellen szükség hatá

nyosb orvoslás. Egyébként általam leggyakrab

ban használtatnaka Fior. Sulf. az első szaknak,

másodikbai átmeneténél; Acid. muriat; mi

dőn a hányás nagyon erős, melly szer által

ez enyhittetik. Ritkábban használtatnak álta

lam Fior. Zinci fokozva nagyobb adagban, а

mi által az egyes rohamok gyengülni látsza

nak. Belladona sAuthenrieth kenőcse általam

épen nem használtatnak. Tinct. Cantharid.

soha sem. Az utolsó járványban“ 3 esztendő

előtt az assa foetida mutatkozott hasznosnak.

- Hihetőleg minden epidemiának meg van

az ő különös legjobb szere, mellyre csak ki

sérletek által lehet akadnunk. Az alhasi

h a g y m á z r ól - gyermekeknél -f mit

sem tudok. Nem csak az orvoslást, hanem a

jóslatot is fölötte nehéz feladatnak tartom, s

csalódom bennök naponta; a mi sok colle

gámnak szinte meg fog történnil .Dr. Ba rez.

(Folytatás követk.)

Magyarországból. '

Debrecz e n Nov. 18-án_1843.

Szeretett ügyfelem s bará

tom! Folyóiratodhoz sok jószerencsét ki

vánó olvasód, és munkatársad leszek, s ha

néha kiáltó szót hallattatok a pusztában, s

a tévelyedettek füleit sértené ám az: keljenek

fel, kész leszek a felelettel. Ez úttal csak

városunk orvosi körrajzát eleven de termé

szetes hű színekkel festve küldöm, mellyet

rövid nap tiszta orvosi tapasztalatok követ

nek. Debreczenben, mellynek népessége iga

zán soha fel nincs adva, s a hetvenezeret

bizonnyal haladja, rendes orvos doctor van

most nyólcz és egy a Jósef császár iskolá

jából valóH ezredi fő-orvos; kik, részint be

le unván a nem jutalmazott orvosi gyakor

. zonyitása

latba — mert tudni kell, hogy nálunk csak ti

zedik beteg fizet egy látogatásért tíz, s ha so

kat 20 xrt. ; а többi mind isten nevében men

vén; részint а miveltség, s hivataluk dísze

“nem engedvén meg, hogy szemtelenkedéssél

szerezzenek magoknak betegeket: nem a leg

_ jobban élnek. Fájdalom! annál nagyobb szám

mal vagynak a sebészek, kik az orvos doctori '

nevet bitangolják, s egy része bécsi doctornak

adván ki magát, bár asebészséghez is, a mit

már elfelejtett, —- annyit ért mint а tyúk

az a-, b-, c-hez, kizárólag csak abelső nya

valyák orvoslására fekszik, s ezekben annyira

megyen a felebaráti szeretet, hogy ha az

utczákon valakit betegről beszélni hallanak,

azonnal oda lépnek, hogy őketabeteghez, „kit

minden bizonnyal meg gyógyitnak“ , vezesse.

Szép jellem! méltók volnának ezek a kitünte

tésre, ha a bárány-bőrben farkas nem lap

pangana, s a botnak végén nem volna a görcs.

Alig látogatják ugyan is kétszer háromszor

meg a beteget, midőn az egyik így szól: én

bécsi fődoct. vagyok, ezakeres'etem, sminden

jöttömért fizessenek; a másik pedig: ebből élek

én l fizessen kend, mert törvénybe idéztetem. A

törvénykezéstől iszonyodó szegény nép a ruhá

ját is eladja csak hogy ezen szemteleneket ereje

felett kielégítse; a csizmadiától csizmát ve
szen cl ‚А а szegény asszonyoktól vásznat vi

szen, azt ingeknek varratja, s azzal kupeczke

dik. Mind ezt egy mívelt orvos szégyenlené,

s nem teheti, ezért betegei kevesek, ezért

némellyik homoeopatha, hydropatha, s allopa

tha egy személyben, csak hogy minden napi
szegény kenyerét meg keresse. vSöt a mult.

nyáron egy érdemes ,_ s választott polgár bi-

szerint egy közülök házanként

kiáltozottbe , „van gyermek óltani való“, s ki4

általa gyermekét béoltatta, azon tüsténtxrt. vagy többet zsarolt. Ehhez'járúl még a

kurúzsolók megszámlálhatlan sokasága ,~ kik

közül bár némellyeka n. m. magyar kir. hely

tartó tanács nyilvános parancsa által el vagy

nak is tiltva, mégis a helybeli törvényhatóság

által szabadalmazva vannak a nyilvános kár-

tételre. Volt a többi közt egy, kit a közön

ség hagyott el , minek előtte az előljároságtol

eltiltatott volna , ki előre fizetett tiz pengő“ fo

rintért a köznépnek keze s lába minden új

jai hegyén eret nyitván, akármellyibetegséget

ezzel akart gyógyítani: neve Mokán, tette ha

sonló zhálá az égnek nagy nehezen eltiltatott. А

mi a törvényes sebész látleleteket illeti, nem

képzelhetem, hogy az egész fold hátán olly ha
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misan adathassanak, mint nàlunk: a hol sem

mi sérelem ninos, ott maga vág a sebész, 5

111510111 számtalan halálos sérelmeket állit, 5

mindig heted napra veszi a baj megitélheté

se idejét. A gyógyitásra a józan sebészség

~ ellenére azonnal mindenféle fiiszeres meleg

borogatásokat rendel, s egy beteg számára

tiz-húsz ittze bor eczetet hozat gyógyszertár

ból, nem a sérelmek locsolgatása, hanem a ma

ga s családja eledelére.

Két esetet, mellynek igazságáról becsü

letemmel jót állok, érdemesnek tartok röviden

itt elöadni. Egy kufárné, ki itt úgynevezett

bélest, tészta süteményt hordoz házanként, be

kéredzik egy ismerös polgár házához, hogy

mig szállást kap, legfeljebb három napig en

gedjék meg a nálok lehetö tartózkodást. Ké

rését megnyervén nem három nap, hanem há

rom hét is eltelik, s allázi gazda otthon nem

létében részegen gorombáskodik annak gyen

ge s nagy teherben lévö nejével, ki is szobá

jábol kiparancsolja s a távozni nem akarót

meg taszl'tja. A részeg kufárné elesik, egy

kis orravére elcseppen; igy fut a tiszti se

bészhez, ki is 12 halálos ütést ad 010, meg

alkudván vele, hogy a mit a gyógyitásért a

törvény neki itélend, megoszlja a kufárné

val; Ítéltetett: „a vérengezö fìzessen 30 frt.

a gyógyitásérta sebésznek, 7 forintot a meg

sértetnek.“ Felvévén asebész a 30 forint., a

kufárnénak semmit sem ad, ki is a végre-

hajtó tanácsnoknál panaszt tesz, s elöadja а

sebésszel lett egyezést, s meg valija hogy

neki semmi sérelme nem volt, s pöre sze

rencsésebb kimenetele végett többet 011101

dott 15 forint árú bélesnél a törvénytévò'k

höz ajándékba; s igy nagyon meg van ká

rositva. De dolga ebben maradt.

A másik 0501 0111101 15 Szebb. Egy pol

'gár kártékony szolgálójára gyermek korbács

csal, mellynek ütésnyoma sem látszott, kettöt v.

hármát свар, 5 а lányt piaczra küldi húsért;

ki is sirva а 115211 sebész liáza elött menvén

el, ez a személyes leányt megpillantvàn há

zába hivja, 5 а polgárért elküld, kitöl

hozzá érkezvén 200 fort. kiván, ha vérengezö

pörbe nem akar ideztetni. A polgár erre

reá nem áll, shárom nap mulva tiszti ügyészi

perbe idéztetik. Ügyvéddel közölvén dolgát

kérö levelet nyújt a tanácshoz, hogy vizsgál

tassa meg, még pedig nem csak tiszti ha

nem privátus orvos doctorokkal is a leányt, kit

ö csak egy gyenge szijjaeskával ütött meg. A

tiszti orvosnak méltán nehezen esvén, hogy

mellé még ellenört kért a polgár, illy látle

letet ád „a leánynak egész testén semmi leg

kisebb sérelmet nem találtam, teje tele van

koszszal, s azorl valami hat ujjnyi ruha

tapaszt láték, miért van az rajta nem tudom.“

A gonosz tiszti sebésznek ez értésére esvén,

elmegy a másik tiszti orvoshoz, segedelemért

esedezvén; ki is а történtekröl semmit sem

tudván, bizonyságotád, hogy a tiszti sebé

szi látleletben elö adott sérelmeken kivül,

meg hét felette veszedelmes iitéseket talált,

mellyeket amaz észre nem vett. Az egyenes

lelkü tanúcs azt ítélte, hogy e két ellenkezö

orvosi látlelet az orvosi hitelesség bizonyitá

sául tétessék a levéltárba, a tiszti sebész in

tessék meg, a polgár lizesse szolgálója bérét

s eressze el; s mivel a szolgáló kártételei

töbhre mentek bérinél, ö volt kéntelen a pol

gár számára egy pár forintot lizetni. Mikor

várhatunk jobb jövendöt 1 ! l

Dr. B а- c 5 0.

Zala'Eger'szegen Nov. 13-án 1843

T. ügyfél s barátom uram! Meg

kiildöm ezennel kegyednek megyém orvosi

tekintetbeni rövid rajzát, vagy is az épen

most kezemnél lévö 184% évröl a t. megyé

hez, s ennek útján a n. m. h. tanácshoz adan

110 hivatalos évi jelentésem vázlatát, a gyógy

szertárak visgálatai s a himlö oltásróli tu

dósitások kiliagyásával, mintliogy ezek kiilön

adatnak.

Mintegy 32 mértföld hosszu, 300,000

lakosnál többet magúban foglaló, hat járásra

osztott megyénkben jelenleg az orvosi sze

mélyzet 48 egyénböl u. m. 2. rendes fö orvos

ból, —— 9. járásbeli orvosból, kiknek ket

teje orvos tudor, — 31 `külön seborvos

ból, —-— 5 6 orvos tudorból áll; gyógyszer

tairunk van 10. — Е 520г1п1 ha minden egyén

eine orvosi segedelemmel az orvosok száma

a megyei népességhez ugy állana mint 1 : 6250.

- De minthogy az orvosi segedelemmel csak

uémiileg e'lök számát alig tehetni 17,000;

azért az orvosok és népesség közötti arányt

mint 1 î 354. vehelni, kiknek is 2/5 szegény

adozó.

184% katonai e'vben megyénkben egy

általában semmi járványnyavalya sem mutat

kozott. Télen s tavasszal gyuladásos, nyárou

s mostani összel epés jelemmel bélyegezvék

a bántalmak. Augustus s septemb. hóuapban

a bonos és igen számos epés jellemü vál

tólázakon kivül hellyel közzel vérhas is uralko
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dott, melly bajok szinte a már évek óta tá
junkon szembeszökö epésV jelemmel bélyeg

zettek voltak. _ Megyénkuek majd minden

járásában mutatkozott a természetes himlö is

minden kor kimélete nélkiil1 föleg a be nem

oltottakon, ámbár a beoltottaknak állitottakat

sem kimélte meg általánosan; tetemesb öl

6616651 azonban nem okozott7 és 6 beoltot

takon kevesebb számmal és gyengébb 1610—

lyásu volt. -,

Házi állataink között pusztitás járvàny

61161 116111 történt; csupán némelly, számos,

erös, nem is épen csunya testalkatásu lovak

kal bövelkedö muraközi, egerszegi, s lövöi

járásbeli helységeinkben öletett meg néhányat

6 szopornitza. _

Zala Bérben martius hó elején az otta

ni árendás zsidónak nagy l'ekete kuvasz köly

keitöl megfosztott nyöstén ebe a nélkiil, hogy

megmaratása tudatnék, megveszett .» melly

öt embert, több kutyát, s három sertést

meg mart, 615261661, 5 hova léte ma sem

tudatik. _ Én másnap a helyszinére kimon

vén tüstént minden haszontalan ebeket agyon

lövettem, a megsebesitett embereket pedig

5 a sertéseket gyógyitás alà vettem. _ Belsö

kép körös bogarat édes higanynyal s káforral ,

kivülröl terpetin kenöcsben v'órös 111363015

körös bogár port a sebnek felrágatására hasz

náltam (mivel ekkor már a sebesitéstöl mint

egy 28 óra elmult, azért a kimosás némileg

már megtörtént, az 6361651 р6613 fólösleges

nek véltem illy_késön) az emlitett maró ke

nöcsöt Styrax írral váltottam fel, mellyre 16]

6а1т65 66 bö genyedés 611011 be, mikor már

a seb gyógyulni kezdett7 а fentehbi irral is-V

mét felrágattam, azután Styrax irt 116521161—

tam, s igy ismételve majd a maró, majd

Styrax irt használtam 7 116113, a belsö gyó

gyitást pedig 10 nap mulva, ámbár a bete

geknek semmi alkalmatlanságot nem okozott,

már fe'lretettem. _ Orvoslásom foganatja a

legóhajtottabb leve, mert embereim köziil

mindegyiknek mindekkoráig semmi baja, 6111

bár kettején öt nagy kiterjedésü marás volt.

-— A sertéseknek is ugyan körös bogarat

rendeltem 66111, de az mind a három megve

szett, ketteje az ólban meg is döglött, har

madika pedig a csordába kiszökvén midò'n itt

társainak marásával veszettségét nyilváuítani

kezdette, agyon lövetett, felbonczoltatásukat

sietös máshová rendeltetésem 3610116. — Elöt

tem a számos verekedés általi sebesitéseket

mellözve két igen nevezetes orvostörvényszeki

eset fordult meg. Az elsö két asszony épen

én általam a formalitások pontos megtartása

mellett kiadatott fehér mirenynyel (arsen.

alb.) férjének 5 gyermekének megmérgezé

sével követte el; - a másikat egy elökelöbb

család szerencsétlen sarjadéka nem ugyan _ta

1611 saját keze, hanem álnoksága általi gye

rekvesztés által idézte elö7 a mennyiben t. i.

ez a szükséges és jelen is volt, de nem hasz

nált söt a szülés pillanatáhan a szobából ki

is 136211011 szülész mester segedelmének el nem

fogadása s nem használása által ép erös,

érett szülöttjét meghalni engedte. _

(Folytattása követk.)

Dr. Smalkovits.

Irodalom, könyvismertetés. (Külföld.)

Die specieli'e Patimlògie наш!

Therapie, vom klinischen Stand'

pnnkte aus bearbeitet von ПЕ.

Carl Спина“ ‚ kön. haya-hohen

вед-пышкиusw-I. Blix-langen,

1841.. (п. SJ Aklinika nem egyéb lévén szerzö

szerint, mint az észleleteknek legbensöbb össze

forrása a reá következö gyakorlati cselekvés

sel: a klinikai oktatás az ö nezeto sze

rint7 szükség hogy a betegágyat \'egye

szempontjáúl, honnét a tudomány 166111636

zatit, birálva áttekintse s lássa, mit nyujt

hatnak neki azok, 62 ö végsö czéljához 1.1.

а 3у63у11651102. A tudomány minden súgàrai

e központba futnak össze. E Szempontból ki

indulva kivánta SZGFZÖ а klinikai tudomány
'ószlegét jelen munkájában összeállitani, s a

mellett mind az aphoristikai rövidséget, mind

a gyakorlati nézetet megzavaró 111156305 tu

dósságot és széles terjedelmet kikerülni. _

Szerinte minden concret kóreset két szem ont

hól tekintendö: 1.) alakja (Morphologic).2.)

161666656 (Genesis) szerint. ‘

A munkának elsö része tehát magában

foglalja- а morphologiai részét а

klinikánakl Szól legelsöben a kórok ele

mi alakjairól (nagyság, kicsiség, hyper

trophia, atrophía, plethora, anaemia, _

chlorosis _ congestio, hyperaemia, gyula
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das, haemorrhagia, vérbetegedés, hydropsia,

- brightféle vesekór, pneumatosis, zsirkór,

rákok, görvély, lágyulás, keményedés, láz,

-neuroses, görcsök, s ezeknek különbözö,

nemeiröl ,l faJtáiról s osztályairól.

A harmadik rész magában foglalja a

test egyes részeinek, különös kórait, (spe

cielle Local-Pathologie). Elöszer is а fej-b е—

tegségeiröl értekezik; a második fejezet

ben а gerinczagy kórait adja elö; a

harmadik fejezet egyes idegek s ideg szilakok

\ helybeli kórtanát fhglalja magában (topogra

phische Pathol. einzelner Nerven und Nerven

gebiete); a negyedik fejezet a lélekzési

utakról szól; összevéve a kórrajzokkal

egyszersmind azoknak gyógyitási -módját is,

némelly szerek használata, rendelésmódjával

egyiitt. A mint egyfelöl észszerü orvosokat

(rationalis) kiván képezni, nem mellékeli el

másfelöl a tan empiricai oldalát sem , s igy

az orvosnak gyakorlati pályájára több kór

fajta ellen használható fegyvereket nyujt kéz

be. Minél f_ogva е munka mind a szorosan

tudományos, mind pedig a praktikus igények

nek, nézetünk szerint, legczélszerübben tö

rekszik megfelelni, s az ujabb orvostani iro

dalom egyik leggyiimölcsözöbb virágának —

Schoenleini elvekkel - tekintendò'. 

A munka második részével, midön meg

jelenled, röviden megismertetni olvasóinkat,

nem fogjuk elmulasztani. Illés.

Die Krankheiten des (Ihres

und deren Behandlung nach den

neuesten und bewährtesten Erfahrungen der

berühmtesten deutschen, englischen und

französischen Aerzte ; mit Benützung eines en

glìschen Aufsatzes von T. Wharton Jones,

systematisch dargestellt v. Dr. Gustav Gaal;

Dr. der Med. und Chir. Mag. d. Geburtshilfe,

mehrere öffentl. Anst. Aerzte u. m. gel. Ges.

Mitgl. Wien, bei Karl Gerold. - 'Örömiin

'ket fejezzük ki, s egyszersmind azon ,meg

gyò'zödést, hogy az orvosi köz'o'nsegben

e munka kedves benyomást teend s reszvet

re találand. Mint állunk eddig a liilba'ntalmak

ismeretevel s orvoslásával - azt kiki, elfo

gulatlan, tudja s vallja; bár a kezdö orvosok

közül t'óbben szánnák magukat ez ép olly fon

tos mint mindennapi tárgy tanulására — holt

testen, könyvböl s élökön! Mint útmutató

söt mint bö tartalmu tankönyvet pedig eddig,

német nyelven, jeles tehetségii Dr. Gaal e

munkája mellé mast nem állithatnánk. 5.

l

Die Enganeen und ihre unter dem

allg. Namen Bäder von Abano, berühm

ten heissen und kalten Mineralquellen-Grup

pen, nebst dem kräftigsten Schwefel-Mine

ralschlamme, den man von dieser Classe be

sitzt. Eine geschichtliche, topographische,

naturhistorische und medicinische Abhandlung,

f. Naturf., Aerzte u. Curgäste. Wien, 1843. V.

Dr. Fr. Köstl. E munka olly hö s pontos isme

rettel, olly rend és móddal van szerkesztve

egy a tudós orvos világ elött eléggé ismeretes

férfiu által, hogy tekintvén nem csak annak or

vosi érdekét, hanem a sok és nevezetes sta

tistikai, archeologusi s természetiratí adatok

vonzó modorbani összefiizetését »- azt min

den könyvtár ékességei közé merjiik sorozni.

s.

Egyéh швы. s заев mun

kákl 1.) Tabellarische Uebersicht der Dia

gnostik der Herzkrankheiten, etc. nach Dr.

Bellingham. 1. Tabelle. Roy. Fol. 1842. 2.)

Die Syphilis, geschichtlich, pathologisch,

diagnostisch dargestellt. Zwei Theile von Dr.

L. Dieterich, 1842. Berlin. 3.) Handwörter

huch der Frauenkrankheiten, mit Einschluss

d. Geburtsstörungen etc. von Dr. L. Frankel.

~Berlin, 1842. 4.) Allgemeine Zeitschrift für

Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin

von Dameroyv, Flemming, Roller. Berlin.

1842. 5.) Geschichtliche Darstellung der

grösseren chirurg. Operationen mit Rücksicht

auf v. Wattman's Operations-Methode, v. Dr.

F. Hebra. Wien, 1842. '

Нон! munkák.

Néliány szó Magyarhon ás

ványyizeìró'l. Közli Tognio Lajos,

orvostudor és egyetemi orvostanár, a Jassy

Pest, Bécs, Berlin s Párisban létezò' `tudós

társaság tagja, Pesten, 1843. Emich Gusz

táv hizatmánya. - .

A' tisztelt szerzò' úr a hazai ásvány-vi

zek szakadatlan vizsgálatában tizenegy évet

töltvén el , ezen idö folytában, hazánkban

492, a ‘testvér Erdélyhonban pedíg 27 sigy

öszvesen 519 ásványvizetvizsgált meg. Ku

tatásaiban, mint emlitette elöszavában, a mos

toha körülmények gátokat görditének, s hogy

e kezdett munkát mások tökélyrc vihessék,

irá még e jelen lapokat; mellyeket a közti

gyelembe legnagyobb mértékben ajánlluêik.

" Il s.
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A budai hévvizek, li'ülönösenaicsaj'i-

szárñìrdö s gyógyintézetei legujabb átalaku

lásukban. Irta Dr. Edvi Illés László, Pesten,

1843. 2.) Törvényszéki Orvostan (Medicina

forensis) Irta Elte'r József. Pesten, 1842.

3.)A Jegeczisme elemei. Rose G. után Mihálka

Antal. Pesten, 1843. 4.)'Törvényszéki 0r

Iniltézetek s

Magyar la. “пшене: tmlomá

“yl tárgulßt. A már штабы) helyrò'l is

helybenhngyást nyel'l, s lstván ö herczegsége рап

fogása alatt lévö - kil'. magyar tel'mészettndomá

nyi társulat, melly a magyar orvosok és lermészet

vizngálók Pesten tnrtottlegelsö gyiile'sekor, 1841

hen Bngát Раб! egyetemi tamil' inditványára, egy

nehány roknnkebli'l s а tcrmészettanba avatott hon

lìak мышам: kelelkezett, jelenleg 230 {идиш

többet идти“. .lelenleg igen rsinos, vzélszerii s

méltónágáhnz illö шиш az еду-9101" templnmá

val által ellenbena Palekucsevni házhan van. 121.

.l Budapest! октав! egyesů

let. October és Nov. havniban ‚ 4 iilésen át Dr.

Schlesinger а bujakorról értekezett s némî viiat

kozágokl‘a папы alkalmat. Takárro'l, herelobról

(ol'chitis), латыш: (cmidyloma) és áltnlńnos

hujusenyvrôl пашем az elò'adás, melly ne'mellyek

nek, ámbár e'rdekes, de mégis egy kissé позна

dalmasnak látszott, A также Schl. izgatóu, gyn-`

ladós ¿l fekélyesre они föl, melly „юны ellen

-— a csò' fölfekélyzelt állaputa miatt - legînkább

czélszeriì allelyheli nrvollás. ведшие" oda nyi-`

lalkoztak, hogyatakár természete нет ugyanazo

нов a, makkfekély-bujakórrnl. Gl'ósz Filep az ellen

kezöt állitja- ô atakárt higannyal gyógyítja l! -

A herelobon tail megyůnk. — А fiiggölyök [apos

és szárasakrai fölosztását Schl. elveti se b6rkép

leteket elsöleges és másodlagosakra oszlja fo'l. A

fiiggölyì kóridomra az urnlkodó kórjellem епи

kezö szerint пазу befolya'st gyakoroll О 1835—

40-53 tömérdek*) lapos fiìg'gölyt ormsolt; akkor

egyìdöben lapos forró kiite'gek (scarlalina, mor

billi) uralkodtak. E mély fiirke'szeti жатву,

melly nem csak rilka пав—узду: magángyakorlatnt,

hanem скупы-пятна bátorgenialitást tételez elò'

- némì ellenvetésre гамм. -—- A feke'lyek ntáni

dobok (bubones) - inc_lly ek fej l ö d és é r e

Schl. után azinte némelly genius «epi

demicul gyakorol hefolyást - alakja
ln fekélyeke'löl fiìgg; р. о. Hnnteri fekély minl

egy Hunter-félének mondható dobot sziil stl». -

A Nov. ‚ВО-Мн tartott tiile'sbcn Dr. Jankovics

игуан il a hujnkóri lárgyat több kérdésehben fej

 

l‘) Tömérdekl e kifejezle'ssel еду inásik tisz

telt közlönk , kinek ногам jelenleg a hely

sziìke mialt mellözni kényleleníitetiink ‚

nem él.. Tin tévedél e azò' „tömérdek“,

' mellyel, ha igen jeles tehetlégiì iìgyfeliìnk

Schlesinger élt "одна is , azt опа]: „kiff-je

zél mádjánnk“ vennc'ilmi

vòstan alapszabál'yai. Ша Frominhold Károly.

Pesten, 1843. Ezekröl idövel részletesen fo
gunk szólani. Á v ‚.

А királyi magyar természettudomá

nyi társulat nyomtatás alól nem sokára kijö

vendö é vkö nyv é r е van szerencsénk tisz

telt olvasóinkat figyelmezletni. - ,121.l w

társulatok.

Iegelés alá постным, mellynek rövid eredmé

nye circiter e volt: l, n hujakóri feke'lygeny ra

gadványos; inert heoltható. Azért alapos e kór

iclom ellen n теплой“: abortiva. 2. А biljakór

eleinte'n 2—3 hétig orvosollassék sókkal, s сна]:

ha nem javnl, higannyal, 3. Ha a. doh gynladós,

genyedésre kell vezetni; ha nem, eloszlaini. 4. A

каше; '-- valljon atakársenyv ugyanuzonos e a

lmjasejnyvvel? — nagy discussiora адом alkal

lnat. Jankovics а lulajdon iakársenyvet föliiletes

lorokfekélyek által hélyegzi, mellyek a bélcsöig

s ишака-д terjedlietvén ‚ sorvadást is okozhatnak.

Az ide tartoztí tagfájadalmak a sejtszövelhen fész

kelnek, в ìboló гена! orvosolhalók. Sauer máskép

rajzolja а takársenyvet  inkábh mint takáros

датами. —— А fékmelleti (frenul.) fekélyek után

hörkiitegck , а makkoniak után lorokfekélyek lá

madnak. Wagner, а iakársenyv természetét ille

iöleg - e kérrlés feloldásái halasztandónak véli.

Nein jó пейте , ámbár gyakran történilg , hogy

neliezen gyógynló bajokat а takársenyvnek шпаг

donítnnk —- így egyszersmind ismeretlent csqk

islnerellennel magyarázván stl».

A k. orvosegyesiìlet def. 15-ke'n

tnrioit iìle'se'ben Jankovics а görcshurutl'ól „ш.

Ez a kanyaróvnl (morbili) fiigg бале. Belladon

na leghasznosh ellene, Tániadnak gyakran utána

korcsvegyes (giirvélyes) bántalmak. Leghò'zelébb

részletesben. -— х.

E sol'ok кашне megbocsátand, «ha кале

séböl нона: kihagytunk, s többek közt —- rövid~

ség miatt — aszóló “шк czimjeit is. Hogy cse

kély foku slm-lám' hujakóron helybeliségek lias

hajtók s Кормы; állnl, el'ösbek (hunteri fekel

lyek) higannyal, másodrendlleli bnjnkórságok ре

dig {воют czélszeriìen orvosolhatók - éléggé

már el van ismerve; azért hallgattunk ezekrò'l.

«Más részt megvalljnk öszinte'n, lmgy miután mai

napon már valójában a. sok llíitelenség és pompás

kodás jófolrnn'n ñiscreditálta az orvosi közlé

денег; undorítja а józan orvosolvaso't — sziik

ség, szigòruan meglte'lniink ш , а mit bizonyos

tárgyakról a magángyakorló az ö körébò'l joggal

merithetett. Ez акын szìnie — nem pártolhat

ván egyáltnlában olly eszmr'lkedéseket, mellyek

álnliár hii szándok mellett, még is a tények kor

нами вы}; nagyon шансе túlhágnak — писец;

tmîós közlönk némelly sarai elmaradtak. ~ Es

— ne értscn félre senki — valóban nagy kört ké

`pez шайтан egy beteg а fiirkészet mezején! és

паду otros his körben sem логи! az ábrándo'g

тяга. Szerk.

4
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Vegyes' közlések.

Vegye's közlések. i .

А p.l\ókus kórházlmn 1843ik

Капищ évhen orvosoltak sumnnis áttekintetéhöl

_ mellyet: e паду intézet derék ig'nzgatója Dr.

Piskovies nyomtatvu adott ki _ ezennel csak

azt vessziik ki liogy összesen 3405 eg'yén orvo

soltatott , ,s Плоду n holtal. arzinyn 129.

Kl'ilfölllrôl.

A n gl i n. 1843. Megliolt Di'. John A l

len Esq. n Dulvieh-college mester Edinburg-ban,

elô'bh az összehasonlitú boncztßn tanńrn az otti

. egyetenmél.

Hessen Gi essen (aug. 4.). А gyógy

szertan tanszékre a szép liiri'i Bex'liiiiDocens, Dr.

P. Ph о е h n s шатаю“ el, s mint rendes tnnár

fog mnnkailkodni. A liuidelbcrgi tanár Dr. Bi

`a с]. ott szinte ell'ogndá T i e d e m a n n нашивок

lielye'be tò'rtént медитации.

_ Bájorhon. Erlangen, aug. 7-l\i éj

szakán kinnilt a квинтета tanácsoa es a clini

Ка igazgntója prof, Dr. A, Ch. H. H c n l. e , 1805

ben az itteni egyetemliez inegliivntván ‚ azóta 39

év folytában ‚ áld-.isthintve munkálkodott.

Cseliorszrig. Carlsbad , Ber'res

liécsi tamil' itt tartózkodása ideje alatt e fördó'ri

zek he'vségének (Tliermalität). ellne'letével foglal

маек, s azt legnagyobb részben galváni befolyá

война]: tulßjdonítja Az e fölütti érteliezés fran

czia nyelrcn de Carro lS-l-'l-diki ìsmeretes, „Al

manach de Carlsbail’-j:ihan fogl meg-jelcnni.

(Ha sz li o n. Ln cc :i sept. 20. A ludo'

sok idei itt: tartott gyiile'sének orvosi пинков:

trilyában cavaliere G ri tto' 500 lira jntalmnt telt.

Н n következò' pályakértlés Icpjobh megfejtöjé

nek: „határoztassék meg azon kórfolyam terlné

szete , melly által valamelly életnn'i kökemesse'

(skirrhosnssá) s fellóssé “ШК, s adnssanak elò'

шиш]; kiil és belokai s leg'liatósb gycígygzerei.“

(Berl. Med. Centr.)

M e kl en lin rg. Az itteni orvosikar Lö

\'etl\`rzö pályake'rdest tiize' ki 1843-rn а tannló it'

jllságnak: ,Milnódon kisebhiilhct гагу sziinlietik

meg ege-'szon a gyuladás lielybcli пару átalánog

ve'l'liocsátás altal'!‘ `

Н e s s c n. М a i u z. Az itteni rajnai ter

mészetvizsgailó тайнам; 1843-ki sept. 13-lián file'

alnpnlásn 9-dik iìnnepe't, Az так dr. Göczer

alkalmas megnyitó beszéde nta'n (бы, jcles e'l'te~

keze'self (так azt érdekessé. `

A német orvosok és term észet

visgálók (.'riiczon t. e'v sept. közepén tar

tott2l-dik gyiilésén 704 heirt tagol: vettek részt.

A legmngosl» országos és rárosi elöljáróságok ré

„вы: mindent elkövettck e gyiilés czélja, fe'

nyes kellominek eli'inlozdítúsúru. János ci. infli

lierrzcg б telisége nem csak szcmélyescn elnökle, .

s lintrinyos lieszétld'el nyitú s ztirxi „угнал; ha

nem nz egész îdö Matt l`öliìlmnll|atlnn едущий

ség ¿s iiya'ijassáegâl mint akárlnilly egyéb tag vön

nlindenben munkás részt. Legközelelili Dr. Nendt

wich érdeltes имам e tárgyrúl terjedelnlesben

ndandjnlf. -

Gyúg-ytnnullnányi linladáx Türök

li on h nii, ища eri sept. 18kán, a fövárosban

(Constantinápolyhan) eddig egészen ismeretlen iin

порту nient veghel. Ugyanis az öl év eli'itt fölálli

tott és Iiécsi папства iigyfeliink Dr. Bernard

Эмираты alatt létezr'i' orvos-sebészi tanintézethen

ennek lniroln nörenilélke emeltetett doctori rang

га, щепу iinnepélyre ezen elsö alkalommal nem

csak az udvar nagyai, de maga a s zultán is

megjelenvén , a hzironi növende'k Iegfényesebb ki

tiintetés és pompa кбит nyeré el azen rangot,

mellyet az elöre ment шагов vízsgálat által mél

tún megérdemlének. (Orv. tár. 1843.110v.)

Мидии-ограбили.

E p erj e s , f. é. septemb. 7-li'e'n munka's

eiste ö7ik evelien johl» létre «zenden-tilt Dr. Ki' i сэ

gm' Sámnel helyébe Dr. (,‘zirbusz llt

vńn, elöbb a рез“ kil'ályi egyetemnél sege'dor

тов, Választatott Eperjes városa t'öorvosávń. -

Octel». 11-kén В а r s v m c gy é ber , 'Lie

lizen ellinnyt В ra ch Is t vûn gr. Eszterházyféle

urodatmi orvos.

A lnegiiriilt nagy-bányai (Szatlnuárban) kil'.

és liányászntì sebészi állomásru 1843-ki october

lfikán volt. a eaöd liirdetve. Ezen állonlássaljár

mintegy 500 forranyi pp. évi tizete's. _ .

A magyar orvosok és terlnészet

vizsgálók évcnkinti gyiile'sei — biz

(о: hir тайн — е f. évi octoberben legfölsöbh

helyröl s ane ti (it nyertek. És igy tehát e куй

le'sek' élni Говна}; _ ha van életerú' elcgendö!

Életerò' pedig akker van elég, ha elég köztiink

a tndomainyossáp, _ és _ hozzń tennůk _tán

itt is azt, _ п mire hommk паду niegjnditóju

s olly sok trirsaságok мамина sokat tart _ „n

ноге all put money in your pocket.“ _ nervum

rerum регентам-"т! ' -
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Elsö évfnlyanl 2. Szárn.
FEBRUAR 1844. I. Вбит ‚ 2. Рады.

Tájékozás és irány. Il.

(leien theoriàlc - idegkórtan, szìlárdtan.) . i

Ha a nemorvosi közönség szép tu~

dományunk mivoltát közelebbröl ismerné,

_ charlatauoknak nem adna olly köny

nyen hitelt; hanem, isten tudja, mi ma

gunk nyernënk e most az által. -— А

mint eddig a legsilányabb eszíí ember

пек, ki más hivatásban nem sokra ment

vólna _ könny'ú dolog volt orvosi pra

xist nyerni és íízni: ugy történt, hogy tu

dományos épilleti'mk eonstructiójában leg

újabb korig hanyagok vagy könnyelmi'iek

maradtunk; s jóformán még tapasztala

tinkkal s gyakorlatunkkal olly ingatag lá

bon állunk: mi szerint e jelen kényes kor

ban csaknem osuda, hogy nagyszerl'í s

takarhatlan tökéletlenségeink vissza nem

ijjeszték а világot mind attól, mi orvos

nevet, visel. Uraim, kell е nagyobb s ve

szedelmesb orvosi önszégyenités, mint

hogy meg mai napon is számos orvos azt

mondja: а gyógyászat csak mes

terség, tu domány soha sem le

het! Csak mindég a tapasztalatra hivat

koznak ezen urak, mint hajdan Alexan

driában Soranus párthívei. Már pedig mi

dön а természet olly sokat tesz a gyógyi

tásban, szükség a gyógytapasztalatokat,

hogy alaposak legyenek, szigorú vizsgái`

lat alá vetni, bizonyítni, biztosítni 3 s így

támad a tudomány , melly nem egyéb, mint

biztositott tapasztalatokból vett itéletek,

elvek s eszméknek öszvege. Tagadván а

tudományt, _egyszermind az *orvosihlta

pasztalatok lehetó’ igazságát is semmisítj'úk.

De, halla az egeknek, ez nem áll ; fejlödik

tudományunk s tapasztalatink igazsága le

hetó’. А clinicai fürkészet örökké a födo

log; _a hippoeratesi elv _ a természet

hatalmas gyógymůködése _ örökké a

clinicai türkészet legmagosb szempontja;

s illy clinicai fürkészet igaz tndományra

vezet; s e nélkül amaz csak ingatag tapogatás

maradna. Az струпа 2000 év eló’tt iS

az volt a mi ma; de а tudomány ma már

a régit minden irányban nagyszerííen fö

li'ilmúlja , s mesterségünk jövó' méltóságát

elökészíti. _'

És sok az ut; és sok az irány. Lás

suk egy kissé a jelen kornak orvostudo

mányi föirànyait. Ezek ugyan, mint a

múlt korban, dynamismus solidis

mus és humoralismus körl'íl foreg

nak; de más alakot, más kört mint va

laha, s egymásközti szorosb kapcsolatot

nyertek, melly által egyes irány túlhatal

maskodása csaknem lehetetlenné valt.

Szůnik jelenleg azon elvont

s an yagtalan dynamismus, melly

re p. o. Cullen és Brown rendszerei épít

vék; а jelenkori dynamismus _- az ideg

kórtan (nevropathologia) ——- leginkább tán

Marschall-Hall és Stilliug által képviselve,

az életnn'íves, az az solidaris változáso

kat, só’t a nedvbelieket sem zárja ki, lia

1
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nem többé kevesbé ezek- méltánylatára

vezet; _ és kisérleti physiologiára

építve szinte tényleges eszméket alkot.

Stilling folötte messze mén ugyan, midön

csaknem minden forró bántalmi jeleneteket s

folyamokat gerinczvelô-izgatásból (Spinal

lrritation) származtat; egy eszme, mellyre

már jóval ez eló'tt némelly angolok (Griffin,

Smith sat.) legujabban pedig Dr. Wun

derlich teljes láztant épltett; de élettani

kisérletei, sok s finom eszmélkedéssel _

mellyek minden némethoni lapokban bô’ven

találhatók s több talentomok vagy féltalen

tomok által csaknem le is koptattak _

némelly tényeket foglalnak magukban,

mellyek tán már bizodalommal használha

tók a kórtanban. Ezen vizsgálatok s tények

leginkább a gerinczveló', az érzés és moz

gas körul forognak; és azt is merem ki

mondani, hogy a mint most alkotvák, a

praxist idegbántalmakban nem igen moz

ditják ем. А duczrendszeri munkálatok

még egészen parlagon s homàlyban he

vernek. Az elsökre nézve, minthogy né

melly e füzetben foglalt czikkbôl azoknak

állása kivehetö, itt részletet melló'zünk:

altalában pedig azt hisszük: hogy a kórtan

ban imitt amott egyes gyakorlók fölfölragad

tatván ez irányban, elfelejtik, mikép sokban

csalódhatnakßudgek, Hallok, Stillingekl leg

tobben pedig az idegkórtant nem méltá

nyolják eléggé. És a betegágynál _ a

betegágynál milly kevés történik e kó'rben

eszméktlíl le nem zsarolt szellemmel! Pe

dig az idegmůködés bizonnyal nagy sze

repet játszik a kóros életfolyamokban, s

legt'óbb kórosltó hatmányok közvetlen az

idegekre hatnak, s a vér csak ezek után

és által betegedik meg.

A physiologia az idegfolyadék (bär

milly finom légyen ez) keringését csak

nem kétségen kivlil állitá, s a vérrei be

idegzés (innervatio) fontosságát s módját,

szoval az ideg és vérrendszer, idegfo-Í

lyadék’és vér közti szoros kapcsolatot s

viszonyos befolyást felvilágosította; de más

részt azon tény is bebizonyúlt, miszerint

az érzelmi s mozgalmi idegek olly zártkó'rt

képeznek, mellytöl sem a vérkészitö mti-y

vek- sem az edényekre k ö z v etlen hatás

nem történik: ugy hogy e független

idegkörnek független betegsé

g ei is alapos eszmélet után el nem tagad

hatók; а clinica pedig ezt elfogultlan gya

korlóknak mindenkor tanusítá. És mégis

vannak mai napon számos gyakorlók, kik

önálló s tiszta idegbántalmakra nem hisz

nek, hanem ezeket, hol gyuladás, hol tö

memêny, hol egyéb gorombább . anyagi

változástól származtatják; mert _ azt

mondják _ nincsen tiszta dynamikai ban

talom! Ninos, az bizonyos, mert tiszta

dynamismus egyáltalában nincsen; de az

videgdynamismus minden esel-re valamelly

finom anyag (idegfolyadéknak inkább mint

idegelvnek (principium nerv.) mondható)

mozgásihoz van kapcsolva; tehát ninos

ugyan tiszta dynamicai, de van

tiszta idegbántalom _ görcsök

vagy fajdalmak idomában; _ és csak

akker, midön lázzal járnak, bizonyos, hogy

forró vérkorcsvegy, vagy pangás (stasis)

és gyuladás csatlódik hozzájok. A hysteria

lényegét méhbántalomban _ melly ugyan

gyakran jelen van _ keresni, bizonnyal

szintolly hiba, mint maga a név „méhkór

ság“ ; lmellynek, azt tartom , „nöidegkórt“

helyesen lehetne substituálni. _

Az idegfolyadéknak keringését, az az

centripetalis és centrifugalis mozgásit ,

Vsenki sem alkalmazá több észéllel a kór

tanra és gyakorlatra, mint Naumann (l.

Naumanns Pathogenie); de ó' hozzá és min

den gyakorlóhoz is merem azon észrevételt

irányozni: hogy mi e rêszben а betegágy

elött többet tehetttink vólna, mint tet
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tünk eddiglen. És nem kétkedem, s те

геш ’1‹1шо11‹1а111; hogy légyen ámbár az

érintett keringö idegfolyadék finomságra s

mozgásra nézve a bercz- (electricitas)hez

hasonló _ még is csak anyag; és mint

illyen, mihelyt mozgással bir а 1е51Ье11,

szinte, mint. а vér, némelly környülállá

sok alatt е vagy ama ré`szben össztorlódha

tik, s tiszta idegfolyadéki pan

gàst okozhat.

Fogalmink e tárgyról még nagyon

szû'kek. Ideje volna, hogy immár ldver

gó'dnének a gyakorlók mindnyájan azon 11

jabb korszülte szíik nézet lánczolatából,
mi szerint az idegek csak hordái s nyilvá

nítói a más részekben smŕívekben fészkeló'

anyagi kórosodásoknak. Azért, mivel az

idegfolyadékót, vagy4 ha ugyy tetszik,

hatmányt anyagilag nem ismerjük, azt

fogalmi körünkbc'íl kivetni, beló'le csirázó s

benne fészkelö`kórokat tagadni _ annyit

tészen mint a babát kiönteni a ñìrdövel

egyiütt. Hisz a berzfolyadékot sem ismer

juk anyagilag; még is tudják azt. 111131111

пуо1п1 а р11у51с11501‹. ——- Többnyire azon

egyénekró'l, kik fejfájdalmaknak 5 gör

csöknek vannak alávetve,~azt mondjuk,

hogy gyengék. Ezen általános kifejezés

mit sem mond , 561 fogalomzavarba dönt

és tart bennünket. Ha physiologiai tények

után az ideghatmányt mint mozgó' finom

folyadékot. fogjuk löl —- а következó’ kó

ros állapotok, mellyeket a mozgó vérhen,

söt az electricitásban is tapasztalunk, nem

látszanak alaptalan föltételek: 1) 1119510—

lyadéki pangás (oongestio, stasis fluidi ner

yei); 2) idegfolyadék lúlbó'sége _(hasonió

lag mint a vérben plethora); idegfo

lyadékihiány (mint а vérben anaemia).

Ha nem csalódom, igen szép föladatunk

még, mellynek mi gyakorlók eddig éppen

nem tettünk eleget а betegágynál, kevés

de biztos` és tontos physiologiai tények nyo

mán, ez emlitettirányban fürkészni; mert

megvan а physiologusnak a maga köre s

meg a gyakorlónak is a magáé ; egyik а

másikéba belé vág, de ne. vesszitse el 1111111

don centrumát senki. Annyi elöttem bizo

nyos, hogy görcsök többnyire olly egyé

nekben fordulnak eló’, mellyekröl az 13161)

beniek szerint mondanám, hogy 161111—

1е sok bennök az idegerö; és illy 361

csös és idegdúzs egyének lehetnek egy

szersmind vagy vérbßségesek vagy vérhiá~

nyosok; és a görcshez csatlódhatik vagy

nem is vérpangás, a mint azt gyakran az

orvoslás (riéhai vérvétel) sikere által is u

gyan azon egyéneknél tapasztaltam, mel

lyeknél máskor a castoreum meg nem

csalt. _ Azon szerek hatásmó dja,

mellyeket idegkórellenieknek nevezünk,

szinte meg igen nagy mértékben homályos.

Alig van szer, mellyröl eléggé tudnánk:

valjon egyenesen hat e az idegreudszer e

vagy ama részére? valjon а vér i'xtján hat

e az idegekre? vallon bizonyos antagonis

musnak köszöni е hatását? Még az opium
útjátls hatásmódját sem ismerjük ; s mig

e részben gyógyszerekkeli physiologiai Aki

sérletektöl némi fölvilágításokat várunk s

remélünk, mi gyakorlók vessünk immár

fúrkészibb szemet. betegjeinkre ; 5 meg»

gondolván , milly nagy a különbség а bel

ladonna s aether közt, igyekezzünk, ha ugy

tetszik, az elébb emlitett szempontok után

_ vagy vajha sokkal jobbak utáu! dc

csak ne valamelly megrögzött kedvenczi

dea vagy eldönthetlen eszméleti passióval

_ e homályt elszéleszteni. Szegény gya

korló az, ki а betegàgy mellett nem ta~

lál eszének vagy talentomának szintolly

alapos 1111111 vonzó táplálékot _ és még

is _ az а baj, hogy a segédtudományok

az idegélet. s kórtanban sokat tesznek, mi

gyakorlók pedig igen igen keveset. Ohaj

tandó pedig nagyon, nagyon!! hogy ösz

'l О
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ves tudomànyunk idegkórtani iránya sem

a bonczkés, sem a retorta, sem a górcsô'

altal vissza ne nyomattassék! _

A solídismus, ugy mint valaha

vólt, szinte nem létezik többé, nem, mint

Hoffmann Fridrik idejében durva anyagi

vagy mechanieai tulajdonnal. Nincs most

elr'íkelr'i iskolafc'ínök, kit joggal, s a ré

gi értelemben szilárdkórtudósnak

(solidistának) lehetne nevezni. A kórboncz

tan ugyan eddigelé leginkább csak szilárd

tani nézcteknek szolgált. Hajlandók vol

`tak az orvosok azon életmdnek, melly

ben'szembetünó'bb kóros vál'tozást talál

tak _ vagy találni véltek _ az illetö

betegség eredetét', fészkét s folyamát tu

lajdonítni. És a gyuladás, a nélkül és mie

ló'tt'tényezó' elemei s munkálati meg csak

félig meddig megértve valának _ a gyn'

ladás képezé az ujabb solidismus factotu

mât. Mig végtére atúlság e részben mind

tudományos mind gyakorlati tekintetben

csaknem botrányosan szembeütött, s mint

Andral mondáf a sokféle gyuladás kime

neteivel együtt olly pénzzé kopott le,

mellynek czímelöbbé nem volt megismer

hetó't _ ekkor maga а kórboncztan a hu

moralismushoz fordúlt;. s midó'n egyrészt

a lobfolyamot mindinkább tölvilágosítá

(Guérin utat törvén), s azt csupa torló'

dés és dugulástól megkiilönböztetni tanulá,

_ erlebnak okàt s természetét a humo

ralislmusból kezdé meriteni. Bokitansky а

màj- és lèplobokat igen keve's kivétellol

másodrendtieknek (secundär), az az vér

korcs'vegy (dyscrasia) által fejló'dteknek te

kinti.
A Soha orvostudomànyi iràny nem ha

talmazott ugy el, nem vezetett olly ш}

ságra, mint а solidaris. Egyoldalu vakság

gal, s csakŕnern vakság dühével meg az

‘udt'ilt korcsvegyeket is mint gyuladás és

egyéb kóros változások okát làbbal tiprá,

forró korcsvegyeket éppen nem méltányol

va a crisiseket vakmeröen elfojtà ; és leg

legtöbb orvos még most is annyira hódol

e nézeteknek, hogy nem egy könnyen vér

korcsvegyre, nem az idegek önálló rendet

len mivoltára, hanem csak e vagy ama

életm tí bántalmára, izgatottságára vagy

lobjára fordítja gondjait és szereit. Egyes

életml'ívek bántalmit akárrnilly betegség

összegéhen megisrnerni , kivált a gyula

dást , tontos dolog a praxisban , csaknem

azt mondanám, fädolog; és ezt a régiek

nem igen tudták; de szomoru dolog, hogy

mai napon még tán 7m része az orvosok

nak minden betegséget csak egyes rész

vagy életmü anyagi bántalrnától származ

tatja; a vért éppen nem, az idegeket csak

mint _kór- és symptomai velliculumokat te

kinti. lgy szük a theoria és sztík а thera

pia is.

Azonban, elfogultlan gondolkodó tu- '

dományunk jelen àllásaból elöreláthatja

azt: hogy a gyuladás, mint ere

deti s önálló kórfolyam, korcs

vegyi ala'p nélkiil _ a külerö

szaknáltal okoztatv(traumat.) ki

véve _ már majd a túlzó soli

dismussal nagy szerepét örök

re eljátszandotta._Régiigazságok

_ többszörinár mar félre értvék, el

vetvék _- új vizsgálatok által újra föl

éltek! Galen humoralis tanja _ s a cri

sisek, korunk szönyegére kerülnek _ s

a chemin kereszt'ul hat rajtok. Mellyekröl

legközelebb. _
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Kivonatok orvosi lapok és munkávkból.

Boncz- és élettan,

38. пацанами в genyedéll

(минная-а nézve. Conté J. L.-tól.

Szerzö eló'szór egy történeti vázlatot közöl,

mellyben a minden idökori hires orvosok

genyképzésröli vélcményeit rövideden elö

adja. Altalmegyen azután azon tapasztalatira,

mellyeket a levegönek genyrei befo

lyásának kipuhatolására tett. Levegò'n

megromlott geny állatok visszereibe befecs

kendezve hagymázos bántalmat, és шеи

(metastaticus) tályogokat okoz. Bonnet e

tekintethen ezen következésekért a kénkö

nyenyt (Schwefelwasserstolf) rogositja, melly

szcrzö véleménye szerint, kis sebeknél, vagy

kevés geny mellett, nem elég böven képez

tetik, hogy ezen jeleket, söt a halált is elò'

hozhassa. A Cyanogen-t is, mellyet Per

soz és Dumas a kékre festö genybe fól

tettek,. szerzö vegytanilag föl nem tal-ál

hatta. Palaczkokba húzott geny azonban bii

dös lett pangó levegöveli (bedugályozás ál

tal) érintkezés s magosabb hévmérséklet

mellett7 _ kevésbé megújitott és hüs le

vegöbeu. A B а y n t o n féle kötözés egy részt

a böralatti mód (a' levegönck kizárása) clö

nyével bir, _ ha azonban egyszersmind le

vegö záratik el, a geny megromlik7 és bü

zeny (Ammoniak) fejlödik, melly a szemzést

felolvasztja és elpusztitja. (Gaz. mèd de Pa

ris 1842 Nro 34. és Oppenheim Zeitschr. f.

d. ges. Medic. Band. 2'1. Heft. 4.)

Dr. Meczner.

89. A пищи“! vérkeringéi “Ниб

letel függetlenlége nz anynitól.

Pr. Dr. Villen e u vc-tò'l. Ezen liiggetlensé

get a szerzö több esetek által törekszik be

bizonyi'tani, hol az anyák elvérzése után a

magzatok mégis gutaütésig vértelvék valának.

Ezekhez még egy 6l: hónapos terhes asszony

bonczolatát közli, hol amagzat s a köldökzsi

nór, különösen ennek visszere vérrel telve, “

az anyai üterek és visszerek pedig üresek va

lának. Mégis vannak kik az anyai e's magzati

keringés közt egyenes köz'ólést liilvesznek7 s

ezek 'hivatkoznak. 1) A vériìres magzatok

ra anyák vérfolyásinál; azonban itt elha

laványult magzatokv vérteleneknek neveztet

nek, midön épen vérfolyások léteztek. 2)

Az anya, köldök-zsinór általi elve'rzésére; а

vér ekkor, szerzö szerint, csak a köldök

zsinór hosszában részletesen elvi'iltméhlcpény

nél a méhböl jön. 3) Az anya általbévett ál

lományok magzatrai hatására; mi' azonban en

dosmosis által történhetik. Azonkivül állitásá

nak hebizonyitásául elöhoz: mikép létezik. 1)

Vérkeringés a magzatban méhlepény elött. 2)

A tojók (ovipara) magzatja; _ 3) Gutaiité
ses magzat, vértelen anya mellett. 4) Leg- А

híresebb vizsgálok által semmi egyenes kö

zölés sem fedeztetett fól. _ A szerzö továb

há elöhozza: a kutya-magzatoknak fel óraig

tartó életét, anyjok verzés következtében

történt halála után; a két szívnek különbözö

rhythmusát; a vérnek különbségét (magzat

nail ütér és visszerekben egyforma); s vég

re a vértekecsek kiilönféle nagyságát (mag

zatnál kisebb) (Gaz. mòd. deParis 1842 Nro.

31. es Oppenheim Zeitsch. f. d. ges. Medic.

Band 21 H. 4.) f

Dr. Meczner._

40. Tapasztalntolx n исп-всё. ва- ~

rül embernél. Prof. Dr. Berrestò'l.

Elörebocsátván azon észrevételt, liogy leg

újabh idöben a természettudományok nagy té

rén javitott górcsövek által igen tontos

fólfedezések tétettek, általmegyen sz. а nemzés

re. Hogy pedig ez jobbanmegértessék, szük

séges mind azon életmůves változások isme
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rete, mellyek erre tevöleges befolyással van

nak. Ide tartoznak tehát az ondó, a petefé

szek, a kürtek, a méh, a gyümölcs burok

jaival, s egy méhlepény _ rendszer képezése.

Az ondóról. A fértìondó, legtöké

letesb kifejlödésében, sürühig, nyulékony,

fehér-sárgás vagy fehérifolyadékot képez,

melly frissen kifecsentve, s melegen, sajátla

gos szagot, és gözt (aura seminis) terjeszt.

Nem minden életkorban egyforma minöségü

‘ és erejü az ondó nedvesség; igyl fìúk és öre

geknél higabb, szinesebb, s leglényegesebb

része _ az ondóállatkák _ nélkül szüköl

шваб. Igy а hely is, mellyböl az ondó véte

tik, igen nagy befolyással bir. Az ondóhó

Iyagcsák ondója legsürübh s legtökéletesb, s

innét, mennél inkább közelitiink a herékhez,

_ annál higabb, ondóállatkákban szegényebb, s

nemzögyengébb lészen. _ A kifecsentés ál

tal kiiiritett ondó ellenben már magában vé

ve hígabb s uj nedvekkel Ávegyiilt, miböl

következik, hogy az még kifecsenés alkal

mával, a férfi nemzö részok területében, ned

vekkel vegyitetvén, ollyan hig állapotba té

tetik, a minö szükséges, hogy а nöi nemzö

életmüvek hosszu és keskeny útain rövid idö

alatt áthathasson. A férli ondóncdvesség

górcsò' alatt következö alkatrészek vegyii

letét mutatja. 1) Egy viztiszta folyadékot. 2)

Kis, tekecsekhez (molleculae) hasonló hó

Iyagcsákat. 3) Gömbölyü, a fonebb emlitett

hólyagcsákkal ellátott golyókat, gyönge burok

kal vagy nélkül. 4)Külbnféle nagyságú és ido

mú hólyagképü testeket, az ondóállatocskák

csirájával ellátva. 5) Hosszúkás gömbölyü,

kissé laposra nyomott áillatocskálmt.y 6) ldegen

anyagokat, mellyek az ondóval történetböl> ve

gyültek. 7) Kiilönféle nagyságú és idomú

jegeczeket. — A viztiszta folyadék (Liquor

spermatis) sürühig atlátszó, ragadós s az

onda többi alkairészeihez шашек: meiínyi

ségben van vegyülve; kevesebb az egéssé

ges és erös férfi ondójában, több az elpuhult

s öreg emberében. _ A kis hólyagocskák

clszórva találtatnak az ondó folyadékában,

(Liquor),- legnagyobb mennyiségben a herék

ondójában. Gömbölyü, félig àtlátszo, szürkefe

héres, nem mozg'o és lz _ 1 |10,000 bécsi

hüvelyk nagyságú hólyagcsákat ”перетек,

mellyek valjon az ondóedények nyákfelüle

téhöl vagy pedig az ondóállatocskák által

(tán azoknak tojáskái ‘?) képeztetnek е ,' még

nincsen elhatározva? _

Az összegyülemedett golyók (Globuli)

a hólyagcsák egyesülése által képeztetvén, egy

gyöngéd hártyával behurkolvák s átméröjük

ben egy b. h. 3_5I10,000ét teszik. Buro'k

kal ellátva nönck, e mellett azonban elvesz

tik holyagtartalmukat.  A nagyobb hólyag- '

képü tcstek kifejlödésök legalsóbb fokán 7_

8 l 10,000 tökélyben azonban 18_20| 10,000

b. h. nagyságúak. Fehérek, sbelsejökben egy,

két söt három világos, középponti fólttal el

látott, hólyagcsákat foglalnak. Az egészet egy

gy'óngéd , átlátszó burok vonja-be, melly

majd gömbölyü, majd tojásdad alakú, majd

inkább hosszúkás. Ezen testek Wagner,

Kölliker, és Mayer alta] az ondóálla

tocskák fejlödési helyük gyanánt tekintetnek,

miröl alabb részletesebben lészen szó. _

Az ondóállatocskák (Spermatozoa) mely

lyek az ondónak leglényegesebb, és legna

gyobb részét teszik, felserdüléskor támad

nak, s agg korhan ismét elmúlnak. _ Ezek

nek mennyisége miudég egyenes arányban

van az ondónak gyiimölcsözö erejével, s

ollyan állatoknak, mellyeknél a nomi ösztön

csak bizonyos idöszakban ébredez, ondójá

ban csak ezen idöben találtatnak. _ Az em

ber ondóállatkáinak alakja hosszukas-gömbö

ly~ii~,-egyik végén szeles és lapitott, masik

végén hajszálnyilag hoszabitott, s finomúl

hegyesített. Legtöbbek által a Cercaria-k

közé számittatnak, s nevök _ Cercaria

se minis. _ Szélesebb és rövidebh végét_

a fej ,_ néha orrnyujtvány gyanánt kitolja s
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élénken mozgatja. Evö müszerek nem vétettek

éSzre rajta. —— A laposra пустом; 1612561: 1105

05 hátfeliiletre; továhbá két oldalszélre 052

tathatik 161. A hátfelület mérsékletesen dom

ború; a hasfelület lapos, s kis mélyééggel

_ szi'nyilás - (Sangmündung) ellátva. Ezt

némelly tudósok észre nem vették, 051010—

`zéséttagadták; mint Kölliker 05 Henle,

kik is ezért ondóállatocskáktól az 011011150

got tökéletesen megtagadván, öket csupán

ondó-fonalaknak nevezik. Èzen né

zetnek azonban szerzö tökéletesen ellenmond.

minthogy az ondóállatocskák nem csak külsö

alkotéisuk7 eredetük, 5 életkiilekezésök1 ha

nem belsö összetételökre nézve is állatok. 1.0—

1011 ugyanis a szerzö 1080-nyi nagyitás

mellett 105161: belsejében valami szemcsés,

különbféleképen helyezett tömeget, 5 п0ш01у—

lyeknél egy barna-vörös folyadeknak еду

0011101 'a hullámzásnak. Egyes állatoknál Vilá

30500 láthatott egy hengeralakú képletet, ogy

fóstanyaggal 1011 csövet, s legtöbbeknél 01011:

tájékán egy golyóidomú, világos emelkedést.

-- tán gyomor vagy petefészek. _ Ezek

böl kiteszik7 hogy 0200 állatocskák belsö

életmüvezettel birnak, s _hogy valóban az ál~>

latok közé sorozand'ók. Mik legyenek azonlian

ezen életmüvek, valjon az emésztés készüie

tét teszik«ey vagy más czélra szolgáilnak7

eddìg még lehetetlen volt meghatározni? —

А farkvég, mell)r 1111001 haJszálidomú, atest

nek leggyöngédebb 105201 10521; 5 többnyire

kifeszi'tve folytonos mozgásban van. A tör

zsök hosszában mintegy iáßmo, а fark 1110311

Ьап 5—8-5201 többet, 'ósszvesen tehát az

egész állatocska 12-18f10,000 b. hüvelknyi.

Legnagyobb széllessége lié/10,000 b. h. Az

ondó-állatocskák külsö alkotása olly 1003110

tárzott, s különféle állatoknáiolly különb'ózö

és jellemzö, hogy ez után magok az állatok,

mellyeknck ondóéban találtatnak, megismer

hetök. Ezen állatocskák származásuk és elsö

képzésük 101611 igen пазу bizonytalanság

uraikodik. Szerzö azoknák véieményéhez osat

lakozik, kik mint Valentin, Gerber,

Мауег. 05 .K rämer, az ondóállatocskák

úllatiságát védik. Mayer 021 mondja: „Az

ondóállatocskák nem sejtekböl erednek, ám

bátor kifejletlenül, mint számtalan szemcsék

hólyagokban elzárva fekiisznek. Kifejlödésök

szintc tojásokból történik, csak hamarább.

néhány perez 01011; 520011101: Iáuirafî- S most

leirja a béka ondòállatocskának tojáshóli 5201

mazását kòrülményesen a mint azt górcsöven

keresztül tapasztalta. (Folyt. követk.) Med.

Jahrb. d. öster. Staates. 1843. April, May,

Juni). Dr. Meczner.

Il. A lnószńmról. Dr. R a с 1—

b o rs 2 1: 1 11. Folytonos vizsgálódásaikövet

kezö eredményekhez vezetnek: 1_) Ahószám

a petefészkekkel szoros kapcsolatban álló 5 a

Graafféle hólyagcsák némelly állapotjainak

alárendezett munkálatot képez. 2.) A nemzés

általános törvényének körét az emberi nemre

nézve is tágitanunk kell. Anöi csira az 0111—

herben nem csak _ mikép a madarakban _

valóságos petébölńll, (mint Carus. Valentin

sth. kimutaták); lianem még a nökben _

игу, 111101 0 halak, csúszókban sat. _ ne

me az önkénytes korszaki tojásidönek _(Lege

2011)‘ 15 létezik, a másik nemnek minden köz- 

bejötte nélkül; 3.) A liószámi vérfolyás а

belsö nemirészekben létezö vértorlás ered

ményének látszik, melly а hólyagcsák legföbb

kifejlésével egyiitt jár. 4.) А hólyagcsák re

pedése ugy látszik csak a hószámszak végén

történik. 5.) A hószám 01011 megrepedt Graaf

féle hólyagcsiinak boncztani jellemei ugyan

azok, mellyeket а fogamzás után mint sárga

testeket (corpus luteum) eddig leirták. 6.)

Minthogy ezen a liólyagcsa repedése által tá

madt testnek színe különbözò' 101101, ez'ok

ból а corpus luteum nevezetet 01 kellene vet

ni. 7.) Minden elrepedt hólyagcsa elenyészni

igyekszik, 5 ‚еву újabbnak készit helyet. 8.)

Betegségek megakadályoztathatják» а hólyag

О
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esák kil'ejlését; és tulajdonkép ebben kell ke

resni a beteges állapotokkal összekötött hó

számhiány (amenorrhöa) okát. 9.) A pete

fészkek belsejének csupa megtekintésébò'l mar

kitudhatjuk, valjon valamelly szeme'ly üdült

Kór- gyógy- s

d2. A. усадьб-05:61 (Hyperà'mie) Dr.

Emmert-töl. A gyuladással igen rokon a

vérböség, mellynek tüneményei majd csak

bizonyos ehhez kiilönösen elrendezett részek

ben mutatkoznak, majd ismét ezen hajszál

edényes vértúlteltség csak az életmüvek sza

porább cselekvöségeinek tüneménye. Mind két

eSetben élettani müvelet (act), mellynek

közönséges tüneményei: nagyobb vörösség,

erösbtilt hévérzés, tárgyilagos hévmérséklet

emelkedésével; az érdeklett rész földagadása

és fcszülése. _

Mint kóros tünemény a vértúlteltség ré

szint mint önálló bántalom, részint mint kór

jel vagy más betegségek kiséretében jelenik

meg. A szabdaszerütlen vérgyülemény vér

böségnél ugyan ollyképen támad, mint gyu

ladásnál; miért is mint a gyuladás elsö

szaka jelenik meg. ÀA vérböség tehát legkö

' zelébb okáúl, az edényösszehuzodásnak ellen

tétes arányban álló engedését, s a vér és

gyurma közt magát kifejlödö vonzodást kell

tekintenünk. Ezen legközelebbi ok elöhozat

hatik pedig legelöl is tiszta mechanicai

b eha tások által; ez történhetik a vérke

ringés akadályozása ältal a visszavezetö edé

nyekben; a szivcselekvò'ség változásai ál

tal; a vérmennyiség, és véredénynagyság

közti arànytalanság által. s a t. Más nemei a

vértulteltségnek az idegrendszer különös in

gervisszonyában alapúlnak, mint a pirulás,

fölmeredés. _ Bizonyos nemei a vérböség

nek nyilván az idegrendszer közép

p enti részeitöl, különösen az agytól, tá

madnak; mások îsmét az érzékeny idegek

vagy forró bántalom miatt holt-e meg, s val

jon élte végszakában rendes volt e hószáma

vagy sem, (Journal de Medecine et de Chir.

pract. 1843.)

Illés.

gyógyszertan.

környékes kiterjedésökbeni ingerlése után, s

a központi részek közvetitése által, származ

nak. Továbba elöhozathatik vérböség az e d é

nyek, vagy általáhan a tengéleti idegek

isolált és közvetlen ingerlése által; továbbá

az állati izomidegek ingerültségi állapotjai

ollyképen hathatnak az ezeknek megfelelö

edényidegekre, hogy torlódás támad; végre

egy helyeni torlodás ugyan azt távolabb he

lyen is ‘elò'idézheti Az idegbehatásnak

módja azonban a szerirt módositva lészen, a

mint a vérböségi állapotnak legközelebbi oka

a hajszáledények elpetyhüdtésében és kitágu

lásában, va'gy a vér és gyurma közti fólma

gasztalt vonzodásban feneklik. Az elpetyhü

désbò'l származó vérbò'ségben ezen rokonszen

ves (synpathisch) visszony vagy ellentétes

(antagonistisch) vagy együttérzésil (consensu

ell) lehet. Elsö esetben valamelly idegrend

szerrész fólingerlése a mozgó cdényidegek

ben ellenkezö állapotot hozhat elö; s vérbö- -

ség támad. Vagy ezen fölingerlés által az

idegrendszerrésszel rokonszenves visszonyban

álló edényidegekben ugyan azen állapot ho

zatik elö; ingerlés által itten elöször edény

összehuzodás történik, ennek engedésével

az edénylalak elpetyhiidése és vértúlteltség.

 Ezeken kivül vérbò'ség származásánál

meg a vér is tekintetbe veendò'.
Ez részint Imaga a hajszáledényekre bé

nitólag hathat, ez által edénytágulást és szen

vedö vérgyiileményt okoz. Továbbá kiilönféle

vegyváltozások а vért mechanical, chemicai

és vitalis tulajdonságalban annyira megvál

toztathatják, hogy az a tinom capilaris edé
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nyekeni;l keresztíllJ .folyasára , vagy -egeszen ,

vagy részletesen alkalmatlanná lészen; vagy

_végrej annak,.egyes képletekhezi visszonyai

annyira lvigiltozhatnak, _bogy egyes alkatrészek

helyett, (az. egésznek vonzasa (Attraction)

törtenik. A vérnek.bénitó¿hatása az edény

hártyákra, részint4 közvetve, anuakb-az .ideg

rendszer központi részeire történt sajátlagos

behatasaualtal, Arészi'nt pedig; közvetlen hely

heli hatásáltal'hozathatik elö. Végre méga

sz`ó_vet is, mellybe a hajszáledények`elter~

jednekntekintetbe veendò', mint sok müvele-~

teknek alapja, mellyek'a vértorlodások képe-A

zését_ elösegltik. A yérhöségnek hatásai részint

anual:l természetétöl,- részint annaklerò'ssé

мы, tartosságatol, _ mint ~ szinte azen` életmü

`vektŕil, is ‚ ymellyben` létez, f_úgg._ Legközelébb

vhatz'isalmechanicai; nyomást gyakorol a körül-

_fekvö szövetre-,vlegelöl avér ~azßedénylalak

ra ,y mi¿állal igentnyulékony részekben las.;

_san lassan` szabdaszerütlen edénytágulás, s

`sziyóssiiguknak vesztessége törtenhetik. A vér
nyo'mas azonban az >edényfalakl valóságos rc:

pedését is elöhozhatja. Különìis tüneménye
lketàokozhat a _vérnyomás ollyan kèpeletek

hen, mellyeknek. müveletei mechan. _ingerlés

altal megváltoztatnak ; р. o. az idegképeletek-`

ben _; .raz érzö idegekben fájdalmat, érzék

csalást s a t. a mozgókban 4feszültseget, gbr

csöt sat. >Nagyobb _foka a nyomásnak béini

tólag hat; bénulási- tünemenyek tehát szinte

a vérböség legnagyohb токами következései.

_ VVérbiiség> altal- azonban az id_eg-elemré
_szekre >nem _ csak nyomás, l yhanem 'azok

nak.: egymástóli ¿cltávolitása ,is, s _àltalában

a közgyurmának szaporodjáisal eszközöltetik;
А mi által az egyes id_egrostok közti közlési visz

szonyokban uj zavarok alapulnak. — А vérbö

ség hatásinak ogy `másik I sorozata. a vérnek

változásin lalapul, mellyeket ez lassúbb fo

;lyása s' méginkábbV tökéletes pangása мы

4nyer, _ha azok hosszabb ideig tartanak. A ver,

'keringésének ezen_ lîilalradiisaI _általi2 részint

szabdaszerü vegyének\ löntartására ¿ szüksé

ges változ'ásinïnem megy keresztül ;y részint

helyben pangása. által bizonyosl változásokat

.erosbit Az elsö'köriilmeny által avér vissz

eros ~lészen; másik által pedig a plasmának

kevesbůlése, s_a vértekecseknek átváiltozásav

okoztatik. ' ч 0 ч

*_ lEzen most `említett változásoknak csak

akkor_ lehetnekuáltalánosb következései, ha

a,_vérgyülemény n_em korlátozott, hanem igen

kiterjedt ;I de~ ezek után 'könnyen látlátliatni ,

mikép а2 igen июнем _s ноззъаьь ideigtanó
yvérböségesállapot által általánosl vérkorcs

yegyületek l,ta'unadhatnak., ís. „_ ezeknek ‘követ

k'ezteben lázas_hetegségek, külonösens a hagy

máz , _'mellyet . e 'szerint' inkább v_érhetegség
nek tekinthetni.;_.-A îvérböség azonban a

kiválasztási ‚ _és táplálkozási l'olyamot I modoslt

hatja; azokat' .vagy' l`ólrnagasztalhatjal vagy

pedig lehangolhatja és'korlátozhatja. ~Az elsö
va véredények elpetyhüdese ,l s agvérnés szö

yetreszek közti létezö >vonzvissz'onyoknak fól
magasztalásahg'iltal történik, arnásodik pedig

_tevöleges vérbb'ség'nél' hozatikyelö, midön a

vértekercsek meggyülnek ` es_- fólakadnak; е

.pillanatban folyo kiválasztás lehetetlcn.- -

Végezetül a vérbiiségnek következö ne,

meít választja meg: A) yLegközelebrhokaikra

ynézve: 1) A tevöleges vérböség (active> Ну—
peraemie) fólmagasztalt vonzodásl a _vér és

'gyurma közt, edényfalakKelpetyhiidtve., vagy

jszokott fcsziiltségben _ vér-fólakadás _
könnyü átmenet a gyuladásba.. 2) ISzenvedö

leges "vérbiiség (passive Н) а hajszáledények

¿elpetyhiidtéíse és tágulása, a vér még többnyirc

kering; a `v'órösség halványabb, _ hajlam

vizes kiizadványra. ‘_ B) Elöidézö Aokokra
4nézve: 1) M e с h a ni с ai ’vérbösége-k, több

lnyire szenvedölegesek _. a keringésnek vissz.

erekbeni akadályozása ты, а szivösszehuzo

dások igen erös vagy igen-gyenge hatása ál

ltal , s a t. l d eg es vérböségek, részintte
Yvöleges ¿reszínti szenvedölegesek *u az edény

. ‚
—

.
` ‚

я
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neges isianféie (rasa elett) ingeriése anat

elöhoz'atv'ák.3’)'V ér v é гБ ös ég eik (Blut-Hyp

rämien) majd tevöleges, majd~ szenvedölege

sek, a v'ér'bénit'ólag hat az мешают, a

vérvegy változik, _ a vér mechanicai va'l

tozá'sok'on megy keresztůl s a t. 4) S z' li v е t

v é rb ö s é g e k majd tevöleges majd sz'enve

dölegesek, _ a sz'övetnek elpetyhiidése, _

az egyes szövetrészek топок-038110011 f'ólma

gasztalása' s az' edêriyfalak nagy finoms'ága ál

ta'l eredök. (Emmett, Beiträge zur Pathologie
und Therapie Heft. 1. _ 1842?.)

Ur. Meczneïŕ.'

и. Шиша-ш iiinglïl (Сине)

es и: темп-1111135. (Fout)

IV. l itlngůi ‘lill’ A pangásòka't

sziìlò'“ béhatások kétféliek; t. i. vagy ollyano'k,

mellyek közvetlenül a h'ajszáledények mozgási

ìdegeire h'atna'k, vagy pedig, mellyek ezen

mozgási idegeket a' vêrböl eredò'leg' tám'a'djäk

meg. Minden, mi 112 eden-yet mözgási щек

123а1511‚ azoknak összehiizodását szů'fi", mire

. means reverent; a* varón ,nages-meg

'ebböl nem tá'mad; csak'fiay alŕëliatá'sok olly'

képen törtënriek az idegèkre, hogyy ezeknek

munkál'ata'i ¿auslassen шедшими, akker
klivetlrezik be neme a szenvedö pangás

nak; a'z edëŕŕyek kitáguln'ak, a vé'r megakad

Bennîik s sz'étbomlik. Ha p. o. testiìnk vala

melly részéi'mé'rséken niaeg'n'ek :esszüt- ki,

akker az egyenest a hajszáledênyek össze

In'izi'idá'sáitv okozza, az összehuzódott edény

fala'k elötti vidék pedig kit'águl, a ver meg

gyiili'k benne, a tag komorvörös vagy kék

vörös'sé lesz; de kii'zzadmányok nem képez

tetnek, s mille'lyesîtaih'ídeg hatása megsziinik,

azonnal iïi'i'iiden elöbbi szabályos állapo'tjà'ba

vissz'a'tër, mért csupán vértorlás (congestio')

v'óft jele'n.Y Ellenben ha testünk valamelly ré

szét kemétlyebb hidëgnek tesszük ki', akker

a hajszál'ed'ények mozgásí idcgelhen’ bén'ulás

(paraesís) jon lé't're, шк szenvedölwgesen ki

tágulnak, s a'zon nente av рангами támad',

meliyet fagy'dagoknak nevez'ünk. Az idegek

t. i. nem bénulvák tökéletesen', hanem csak

legföhb fokon meggyen'gitvék, ugyho'gy me

isgb'en csak sinksëgba marianista, а trasg

ben pedig újra visszaesi'iek bé:itilts.avfzg'iŕllxlíal.~

lla pedig'a behitó hideg még keményebbêvält,

akkor az edénymozgás'i ideg'ek' tökélet'esen

bénulvák s a szenvedö pangás gyorsan fénébe
megy át. туеп íde'g'bénuiási (nforoparalyiti

cus) рангами szîilö okok: a nagy' höség'

(az' algy és gerincz'a'gy napsi'ités'e (insolatio‘)),

egyes idegszâlak zůzása és rang'at'ása, nyo

mása kötelékek vagy kóros daganatok allai;

cs'ontanyag berakódás'ai az idegrostok közë,

mi a vén' korbana bolygidegen látható, honnét

azut'áln a tiìdötakár, a vérnek тратта tti'

щипает, mi ellen а loneliehes субду

mód mit sein liasznâlna, ellénben' sehega-fö

zet, vagy ammonia' még inkáblì sikerrel” á'

мышек; ugyali ezen sorlia 'taŕtóiik a leir- _

van Метры“; gaines-gy “ваннам;

han; továfibtl' boda? mérgek, ólòlir, leverö
kcdélymozgalmak. I ' v

A pangá's'ok oka niásodszor a vêrb'ól, s

aiewieg kóros цериевый (plastik) narnia.

zik. ide tartozúk az specilìdäs ,

bizonyos' csipös nedvekböl eretto” gyulaäzfsok.

Hogy sok pangáŕsòlkliari vaiamelly az organis

nlusban termö'dö'tt kóranyag, kórméregis sze

`repel, a'zt tanusitlák a ragályosf kórok, s leg'

s'zenibetnnöbberr ai:l 611111134 011020115 fertözte

tés'ek (az óltások). Ezen паштет képezê

sében az’ edénymozgá'sl idegek rioni vesznek

réezt; ezen anomal- këpzès az edény-'důcz

idegek és a vér miïve, és' шиш hely

beli: lehot. A s'zerìirt, a mint ëzelì az-’egész`

issińek hajszáisaëayef traum reassess-s

következtében сатина, vissza'liatnak ter

mêszetesen az ‘ószves' hajszáledéńy-rétidszer

mozgási idegeire, в abban атавизмы,

ŕeá következö kit'águlással okoznak, nii az

1111111 11 1an kapen. А it: retin а: ames 0r

ßenis'mus'on> elterje'dö 115113511;- тещ/1112, lra
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a kórnnyagok általános termése Ша], s азок

n_ak а hajszáledények _mozgási щетке visszha

_tása штатив, _eredeti'láznak ne»

veztetik. Azon életmüvet vagy szövetet, mellyf

ben a pangás fellép, hol tehát nz egész test

höl a koranyag összpontosúl, jellemzöleg k ó r

gócznak пшик. A kóranyaguak egy пещ

beniößsgpontnsulása, s а pangás kitejllíidése Кб—

retkezökép megy végbe. Mondottuk hogy a

kórauyagok az edényinozgási idegre vissza»

наций; azonban ezen idegek minden he

lyen egyarányos izgékonyságúak, s nem ymin

deniitt egyenlöen állnnk client; mert ezen tu

lajdonságaik különbözök: a) légalkonnány,

` különìisen a légnyomás h) а kifejlési szakok

s a különiéle életmüvek megasztalt munkálata,

5 с) az .életml'ivek elöbbi betegségei szerint.

A pangás сети azon hajszáledényekben leg

erösebben f_og kifejleni, mellyek vagy csupán

nagyobb ingekonyságúak, vagy nagyobb izgé

konyság mellett csekélyebb életerövel di'szle

nek; összehuzódásuk csak hamar béálland,

s kitágulásuk gyorsabban bekövetkezend s te

temesb lezend, mintsem kevesbé izgékony s

ellentállóbb hajszáledényekben. На pedig

egyszer egy illy pangás létre jött, igen vilá

gos, miszerint a kóranyagok egyenest a pan

gó életmů felé fognak vonúlni, mellyben.az~

után a kóranyag kiválasztása egyik, másik

módon végbe menend. Ногу azonban а pan

gás fellépte elött a vérben valóban léteznek

kóranyagok, mellyek a pangás okául szolgál

hatnak, azt bizonyitja ezen tény, mi szerint

általános bántalomnál a láz elöhb kitör.,

mintscm a pangás, és hogy a vér nem csak a

pangàs hanem a láz kit'órése elött is kevessé,

többé feltiinö ~változásokat mutat. _ De- a

[ел-06263 helyileg is történhetik, p. о. а buja

senyvnél. На valamelly gerj (miasma) vagy

kórméreg а testnek valamelly részét éri, épen

nem okoz közvetlenül visszhatást vagy pan

gást; inert ezzel ellenkezik már az idöszak

is, melly а fertözés és kórkitörés közt lefoly.

А wiwi индюшат взирая «ha»

száledényyfrençlsper teugéleti kiirére ,» ¿a yé;

és dúczidegekre hamak bé, .s .ezekct kéntef

tik а gerjnek megfelelö kóranyggok узду im;

.sonló kórmérog termésére ; 4s csak miután illy

kóros кета létre jött , akkor роман 2; ter-_

meti, kóranyagok az edénymozgási _idegeket а .

pangás апатит. -_ ,Ezen ватмане korn;

nyagok külsö, тещины гаденыш jeiek

¿nel mutatják heisö különbözés'en-et; ._1') ha`

tásaik által; minthogy majd idomtalan pan

gást, так! legkülöniélébb _alakuképeznek, .mejd a kórfolyamatot tulajçionsne-y

rüieg változtatják; 2) a léte;ö kep

zési ösztön különbfélesége által; тщеты

maid növények, maid állatok jönnek iétre ; pél

dául enilitjük a prurigo lupinosát Confe

ro képzésével; a takár~ és bujafekéiy anya

got infusorius állataival; a rühanyagot

kukaczával; 3) szaglás által észlelhetö tu

lajdonságaik; igy ypéldául EHeim szerint a

scarlatanyag sajt- vagy hâriugboltszagú; a

kanyaró-anyag (morbilli) _ujon kopasztott lúd

tollszagú; a himlöanyag pézsmaszagú; a ка

leshimlöanyag ápozodott eczetszagu s a t.

Azonban a kóranyagok nem szülnek

szükségkép pangást; merthn nem fölöttébb

kül'ónbözö indulatuak, vagy nem elegcndö

bövségesek, s az Organismus nem izgékony,

akkor az edény-mozgási idegek nem hatnak

vissza reájuk; hanem а vérrel forgásba jön

nek, mind addig, még az elválasztó életmü

vek мы ki nem választatnak. A kóranyagok

még лаву béfoiyással birnak az általuk elö

hozotty pangásra is; s a kórfolyamat forró

vagy üdült lefolyása attól fúgg, ha valjon a

kóranyag-képzés folytonos e vagy hamar mu

lékony.

Második rész. Alázról.

I. A lil fom”. Ezt levonhat

ni vagy tlineményeiböl, vagy az alatta tör

ténö b0ncz- Iés élettani változásokból, vagy

okíiból vagy annak jelentöségéböl. A tünemé~



62 ' Kórf gyóg'y- es >'gy-ógyszertan'.'

nyekböl következò'llészen ya láz legalma.' Laz

olly anomal állapotî mellybenrakó'rforgás és

melegképzes kezdetben meggátoltatott, utdbb
pedig kicsapongó lett ;` a mi ailtal nem csak

az életmüves lét minden _munkálatai módosit

„так, hanem meg а2 érzék- es teni elet ш

neményei is megzavartatvák. Elözmény'ekkel

vagy 02011 nénnn mier “а nz fázással, 5 bor!

zogatással, mi mellett a betegek ásitnak; ge-x

rinczük fájdalmas, a szivgödörbenhaggasztó

érzelem kél, a közérzék kellëmetlenné válto

zik. Majd a tagokielkezdenek reszkedni, s az

életdússág atest külsejéröl elenyészik ; а kör-I

lforgás megzavarodott; an szomjuság *nöttön

nö; a húgy-elválasztás böséges :ja húgy'görcsî

jellemü. A mi a hévmérséklet változó fokait

illeti, a fázásszakban hévméró'vel a höség

csökkenését észlelhetni akkor, midön a külsö'

részekeni összehuzódás jelenetei láthatók,>
minök az újjaklés orrhegynek elkeküle'se

sat. ; ellenben ha az összehuzódás jobban a'

belsö pontokon megy végbe, akkor a hévmé-'

'ro' a külrészeken normal söt magasztalt> hév

mérsékletet mutat, habár a hörön fázúst érez

is а beteg. Mert tudjuk, yhogy a'gerinczagy

ban, az érzéki idegszálakat s gyökereket érò'

hatály, ezen idegek'végein (peripherie)~ nyil
vánodik mint érzés.' _ Auhöség rendesen a

test külsején kezdödik , lassanként átalánossá

lesz, Sia láz hevességével megegyezö Tokra

hág; minaazánai raken зз+39° n.' тазе:
5аЬЬга. Alssziv és' érverés szabadabb, rende-x

sebb, s gyakoribb, s a láz jelleme szerint nagy,

teljes; 65 lágy vagy feszült; és keniény vagy

kisded; és lágy vagy fonalszerû és lires lesz.

Egyúttal a lehelés is szabadabbá válik; a tak

hártyák megvörösödnek; az elválasztmányok

szaporábbak sa t. Q _ И '
ll. A láz Alnnilselnimlsnmnu lényegé

ben a pangáséval megegyezö r" csakhogy a

folyamatok, mik a'I pangúsban egy.' életmiire

vagy szijvetre korlátozvák', a lázban az összes

hajszáledény rendszerre elterjedeznek; ugy

hogy mondhatnókï a láz egy aránylag gyenge

pangásnak lehetö legnagyobb térbeni kiterje->

dése, s'a"pangás nem egyébb ,' mint kisded

terre szoritott heves' láz. _ Meg kell itt je
gyeznünk, hogy Henle és Remák lmun

kálatai kimutatták, miszerint a vhajszáledények

összehúzható rostokkal és mozgási idegekkel

vannak ellátva. Az összehasonlitás szabályai
szerint következtethetünk ,` hogy az iitereknek

is vannak hoss'zú4 rostjaik, de mellyek még
eddig neml lévén kimutatva, miként `a kör

rostok, hihetöleg az üterekben gyongébbek,`
~inintsem a 'körrostokl; Ves* ez 'a pongais 65 láz

tiineményeivel _összhangzásban làtszik àllani.

_ A t'ázásikörs-zakban` összehúzódz'isi 'aillapot

van jelen ,hasonló a kül hidegböl 526110026

hóz.l Minthogy már rezen összehuzódásl által

a vérnek szabad átmenetele >a hajszálede'nye-l

ken elzáratik, tehát sziikségképen'abennök
végbemenö galvanicus'À elégési folyar'natn (az

étkekkel felvett szénönek szénsavvá 11611626

sa), az állati meleg te'rmésének okais gyen
gébh lesz ‘vvagy megszü'nik, és e szerintla láz

alatti fázás valóban azv állati ineleg hiánya ál

tal feltéteztetik. Ha >mdr a hajszz'iledények-a1

lázhideg alatt összehúzódnak, természet'e'sen~
a nagyobb edények, ausziv is vérrel eltellenek,

mit ezen kórszakban el'holtak bonczolatai eleg

gé tanusitnak. Ezen megtellés következtében

az elzárt hajszáledényekkel szomszédosítinoml

edénykék kitágulnak 65 ашааошак; misst

à'végponti részek kékes szine származik; mèrt

tudva van, hogy ha'az iiteres`vér` a'zI ede:I

nyekben megakad 65 pang, gyorsan' kékes

színt ölt niagara.' A'megtellett sziv'rendetlen
verésre s aggasztó érzelemre 'nyujt okot.l Toi

vábbá a megtellett nagy edények nyomása a

gerinczagyra, a mozgási idegekben görcseket,”

‘_'_ásitozást, okádozást, reszkedést'és a ta

gok rá'zkodását.; az érzéki szálakban' pedig

латыши" 011-2051, feral-.isi 5211. hotels. А2

agyban axiluzzaddedények' kábulást, söt 5261—

hiidést szüllretnek.' ' ‘ ‘ ' ' ' `
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Mikép je“ mtr rétro а: '.dények беж."

huzódása? Kettös módon történhetik ez :4 vagy

a Iázhideget szülö hatály' egyenesen behat a

mozgásl edényldegeknek i végponti végeire;

тазу pedig a hatály elöször az érzéki edény- '

idegekre hat bé, s innét a gerinczagy segltsé

gevel visszahatás t'órtenikA a mozgási'edény

ide-gekre, в igy támad a hajszáledények ösz

szehuzóda'sa. " л

Atalános ellentét törvényei szerint "a

fázás'szakára bekövetkezik a höség. A me

gint kitágult hajszáledényekben, már a pan

gásnál elöadott szabályok'szerint, a ver las

súhban forog, ininek következtében a'galva

ni folyamat a hajszáledényrendszerben nem
csak ujra l'eléled, hanem a Aszénò' elégése, s'a

szétbomlások ‘gyorsabban menn'ek vegbe , ‘mi

окьдпёьь meieg istermöaik'; 'melly mieke:
dêst a hévmérö is kimutatja. v- - ‚

A pangásról l szólván ' kimutattuk , mi

kép az a vér" minò'ségére is -visszahat 'és'azt

megváltoztatja'; ez a lázb'an-annál inkábbtör'

ténik, mihthogy itt a kórállapot terjedelme-`
sebb, s a'szerint a verre visszahatás lis álta

lánosabb. A vernek egyes alkató részeit il

letöleg kö-vetkezö változások tünnek fel: 1)

A vérnek vlztartalma meglehetösen ugyan az

marad az izgatásí lázban, ha csak böséges

izzadás nem lép fel; de az erötlenségi és rot

'hasztó-lázban szaporodik. 2) A rostony a lol

hos lázban nevezetesen öregbedik. Érvágások

nem gátolják meg azen szaporodást.` A zsir

tartalom is`annyira'növekedik, hogy a vér

néha rózsaszinii söt fehérré »leszf 3) A ‘vér`

golyócskák aláz hosszantartása alatt csökken

nek', mit azonban hihetöleg a vérbocsátások

ra lehet vonní. Az erötlenségi lázban A nd ral

esl G a v arret vizsgálódásai szerint a 'vérgo

lyócskńk mennyiségeI egyátalán növekedik;

hihetöleg~ azonban ez csak azért tetszik úgy,

'minthogy a viztartalom a böséges kiürítések

által7 a rostony pedig-a lhizáltal kevesebbé

lesznek. 4) A vérsókï'mimlenß láznak'lolytá

ban csökkenni látszanak,`"_1nin nem fog'unk fen

akadni, ha a'sótartalmu' kiürítéseket tekin

tetbe'vesszük aïlázak' alatt.y A *mint a" sótar

talom csökkenik, alszerint a`vér feketébbé

` lesz, s elveszti képessegét a leve'göbe'n meg

vörösülhetni. ' t   7 .

l A láz okait illetöleg ’szerzö' a 4leg

föbb s divatozóbb eiméleteket (шефы) soi;

Ьап геыпща в vizsgálat aia чём. - 1) маг Р а
racel sus oda'jelenté ki magát, s azntáh is

átalánosan elfogadtatott volt a nézet, mi sze

rint minden az életre tontos `életmü, haftete

mesen megbetegszik, lázt hozhat el'o'. 2) S ta'h'l '

nézete szerint: a "láz az `agy`ésl gerinczagy

eredetileges izgatása állal támad. ’3) A lláz

kórosan 'elváltozottu vérfvagy a vérben létezö

idegen'anyagok által feltéteztetik.

Hogy azonban Zalhajszäledények"ö`sêze —

húzódása é's kitágulása létrejöhessen, sz'iik

ség, hogy az edényidegek а lázizgalmakhoz ké

pest elegendökép izgékonyak legyenek; ezen

okból látjuk hasonló viszonyok között av

gyermekeket, nöket, >lábhadozókat könnyeb

ben visszarohanni lázba ,‘ mintsem az orötel- '

jes férfialcat. '_ ' ‘ ‘

A láz .j e'lentöségét illetöleg szer
zö odavl nyilatkozik, hogy a láz kóros ke-pzö

dést (plastik) eredménye ,Ä s ‘gyógymunká- ‘

lata abban áll , hogy 'a hajszáledényrendszer '

felizgatása által, az ~ebben végbemenò' kép- '

zödést megváltoztatja, s a kóros képzò'dést el-

nyomja. 'A láz, szerinte, а természettöl lét- '

rehozott betegség7 a jelenlévö kórnak elmoz- '

ditása végett, ' minél ' fogva olly változások

történnek a'vérben, mellyek egészen 'külìin- ‘

böznek a ‘fenlévö betegség мы létrejöttektöl;

Minél eröteljesebb az 'eletmüzettség, annál '

hatalmasbangátolja mega kóranyag-képzést ~

a növekedö rostony-képzés általñ'Azonban a

Iázak nom 'csak azon kórok ellen hatnak ‘víszi

sza, mik általtámadtak,” hanem ‘.gy'ikran'vel-Í

`



64 ,Kér- gyógy- és 'gyógyszertan

változtatòlag 5 gyógyitólag müködnek egyébb,

régebben £enlétezö kórállapotok-ra is; mit a

leg-több orvosok is megvallanak.

A láz jellemeire nézve szerzö 4

jellemetuagy `fokot _allit fol: 1) az erönyi (dy

namic.) vagy izgatási' lázt; 2) a túlerönyi

(hyperdyn.) vagy lobos lázt (Brennlieber),

3) az alerönyi (hypodyn.) vagy erötlenségi

lázt, máskép ideglázt; 4) az adynamiai vagy

rothasztó lázt. Mind ezen jellemek magokban

foglalják azt, mit láznak mondhatui; s e

szerint a szokott csorvás, opés sa t. láz el

nevezést számiizetni kivánja. Ebbeli 01611116—

sai azonban a szerzò'nek, nem épen tiszták;

mert logikai gondolkozás módja ellenére, itt

a jellemok és fokok fogalmait egészen össze

zavarta. (Schmidts Jahrh. 1843.) (Vége.)

` Dr. Illés.

4l. А. подбиты Pr.Dr.Richtertöl

A ragályt, ezen járó kelö valamit tudományi

lag két szempontból lehet tekinteni; t.'i. tár

gyüagos (objectiv) oidalról, azaz a közlött

valamit illetöleg, és alanyias (subiectiv) ol

dalról, azaz a közlendò' valami fólvételét, és

kifejlödését (szóval afertözöttséget) illetöleg!

_ A természet-vizsgálók újabb .tapasztalatai

és fényes kémletei kétségtelenitik valamelly

élödesen (parasitice) átplántálható élékeny

életmüves kórgerj (miasma) vagy ragály 1610

161; mert tudományszerüleg bizonyos az,

hogy sok ragálynak élékeny anyagi csirája

van; de sok ragályról oz csak kényállitmá

-nyilag (hypothetice) vagy csak hasonlat, és

eredményileg bizonyos. _ Liebig szerint, a

tudományos vizsgálat ezen eredménynél to

vább nem hatott: hogyakórgerj vagy ragály

nem egyébb mint a feloszlódás fokábanlétezö

valamelly állati állomány, melly más életmü

vezetben hasonló feloszlódást hozhat elö;

de vannak olly fertözö belegségek is, moly

lyeknél általánosan véve, éppen semmi nyil

vános kórgerjet vagy ragályt sem lehet 1111111—

hatolni _ ezen átmeneti ragályok ke'tfélék;

anyagiak és szellemiek. ._

1. A 520110т1011 616110пу amené'in

minden észrevehetö anyag 116111111 — tehát

ragály, és kórgerj nélküli fertözés _ az e

gészséges, és beteg életténykedés, majd a

nyagi, majd szellemi jelenségekkel külölima

gát. Nincs ragályosabb valami, mint a lélek

ferde ténykedése, tudjuk az iskolàkban men

nyire ragadós szokott lenni az ostobaság, röst

ség., csintalanság, otrombaság, sok alatto

mos bünök stb. de szetencsére a jó tulajdon

ságoknak is~ mint a szorgalom, rendtartás,

munkavágy, müvelò'dési ösztön, megvan ra

gadozó erejök; és ez valóban igy van'. mert

csak nézzünk olfogulatlan szét a пазу Vilag

ban, s ugy fogjuk találni, hogy vélemény,

itélet, bölcseletek, szabadsági eszmék, bal

s elöitéletek, boszorkáuy, s rémek .oranti

hit, s más 01610 fogalmak, s eszmék épen

olly hamar ragadoznak, mint a milly könnyeu

szoktak a divat s más bohóságok közönsé

gessé lenni; ugy nem különben a vidámság,

szomorúság, deriilt kedély. s komolyság

milly hamar áradnak el, seuki sem lagadhatja.

_ Szilárd akaratú, s_ határozottságú férfìak

példája sokszor egy szempillana-t alatt milly

erösen hat egész tömeg egyedekre, пазу Sán

dor, Caesar, Napoleon, es a Hunyadiak pél

dája eléggé igazolja; mi volt egyébb a ke

resztes had fellengös eszméje egész Europa

minden nemzeténél a közvéleményben mint

egy szellemi ragály? Meg vólt minden szá

zadnak a kórszelleme, s ideálja, mellyért

egész vakbuzgósággal éltet áldozni, szép és

nagyszerü tettnek tartatott, és ebben nem

találunk-e megint szellemi ragályra, melly a

szabadnak született ember véleményét, min

denkor lelànczolva tartá? _ Ezen szellemi

mükodések nem maradnak mindég 'ón körük

ben, hanem igen könnyen és gyakran a tisz

tán anyagiba hatuak át; hányszor nem követ
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ték а induiawkát а legsiïiyosa'bb testi ba~

jok? _ byermekeknél а köhögés elan-yira raL

gályos, hogy Raz elsö emeleti gyeŕiiïékek

töl a m'á'sodik enieleti gyermekekhez МЫ ta

pasztalta, _ a görcshurutot minden оной rai

gályosnak hiszi а nélkül hogy valaki шхуна:

kórgerjrò'l álmodozhatnék; al közna'pi életböl

sok táfgyaft lehéme itt etti-sommi, mini разд:

nl ogy jó ízüen м, vagy ciití-omba härapó

stb. látásánál' hányszor nem telik meg a látó

szája' nyállal. _ De a mondottakra nézve erör~`

ségül szolgál a rásztkórosok példája is, kik

' a hányiéle betegségeket látnak, vagy мы

csak beszélni is hallanak, mindazokban ша—

gokat szenvcdni képzelik, s ezen erös képze“b

lödésben va'ióban megis betegesznek, a vid

tánczl a szá'zad (mellyben olly erösen uralko,

dott) jàrványos alkatánál fo'gva minden legi

kisiiebbl ввёл-теша ragálfysnyag minut,

шту 'ragadós volt Шашни щадя; _

at Имамы“, s ишаками а rögzesmx'éli

(ûxá iiian папу könnyen terj'edhétiiek nem

ë'gy травите tanùsitjá-g de még' az is yhizo"

ny'ns, hogy a'z' egészeri тиши: ragály, а

téstben пейте síükö гнут vált'utást idéz

hetelö: ЬоЁу не штык; a valakit 111495086

dáît- teŕhesf nök витым, riem- шиш е т‘йг,

nog'y а imams lekély'eii,v s наивен any.

nyâs- шейными ugyanázön réázen ha#

sommi таить, s' намешавшим

Del mińt'ân а tényeket nem казавший,

ait издан hog'y мы: nem „Зануда

fertözés, csak ismétfèsek, s [летними _

Analogiäe'; _ de ha' meggondoijâk, hog)7

va'nnak efisefek',V mellyekiïe'n :l теще; allya-

вы „на ватта, ваш ею nem misma,

mégis` azen esetek rag'álynssà'gáróll sdnk'i

sein k'étkediì, ugy hisze'm elien'iö- véletné

ny'eiktöi eláihiak; тег: штатным-5 a

sie'iiem'i, s' ezen ismeretien szálló ragâl'ybk

{бы semmi шпагате; sem létez, s valöhaix

(Ís'ák ö'ńkényë# határòkát Шт казны: vermi,

твисте; ш nem, de тает lndjuk mi az, а

mi msnm? _ Mondják мы; nogy

ешь-шиш: átmenetek, meliyeket a темы:—

kei замешанный-нет lehet, nein siaba'ä;

de ez'en jó :irak nein fontolják meg, hog-y a-'

inn-ielket, anon szèiiemi valaimit, щепу a t'e's-á

tet választá' magáiiak ют], ozon шиш! kü#

iöngondolnif nem левее, mert az anyag nel»

тет néikůl п élö'ben eiö nem jöhet, hartem

едут а másiko'n ‚ és a- másikban; a mi a lel

ket öfsztönzi,4 öntönz-i- а testet' is, s вне! ng'y

hiszem tisztába vagyu'nk. '

п. Az anyagiak; ezekélö részekbe'ń

fészkelnek, s ugyánazok'bam továb'b tenyés'z-v

nek minden ragály nélkiíij viilrgos'péidája еп—

nek a gemiyèdés, a вену gennyet'készit az

egészséges résiekben is; житье тест

(iiniönösem maakten, mint Magenai'e, és

Kluge fecskéndezéseikkel eiégg'é> Шедшие:

in). ne' meg узнавать ez, а hárapódzó fe

kélyeknéi; mi tened in er?- А'гешу юнга

nem, ez дешевы valami i. вещь а: ev? en

nem- igen leitet увешана; bebizonyftani, he
neml едут seit, а másilátöi увы: érinîlŕe'zé-l

sénël fogva ат köros' irányt s maga is ha

son'ióva lesi; êpen е törvény агент tërjed

példäu'l az almában a rothadás, vagy а Ш!—

nyúij hmmm (mimosa ража) лишаи

ideg нет} а beny'omás', щепу által rêg're а:

egész loińbos növény mintegy alvó шармы

megyen' ы. _ UgyanY ez» 11" а kütegek ’terjeß

dëséröl is _- а gyuiadás'ok reborn-finan.

миновав elvan ismeŕv'e, há' meilhärtya-gyii#

ladás tůdöiobbá, takár hetelbbbá sth; дань,

ezen kóborlást senki sem veszi отметет

éi-telemben, hänem miudenki мина; ниву а

szomszédsejtek egyik а mâsiktói köîésiiiiiik

eie'n' жмут, s épen azért a hasonneinü-szöve

tekben ezen днищем: elfajulás, sokkalgya

мы; mint a hol többl'éle rendszerek'k-ülöm

nemü sejteì egyesül'vék. De шип nagyon is

messze метан, niert e `«ize'rint vagya газа

lyokat kell igen széles értelemben vennünk,

чаду egy általános törvényt keit feláliitanunk;
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. ugyanis :ismeretes, azen .' befolyás , .melly sok

embernek egyiittlakasa;által egymásra okoz

Фата meant/ire hat танец а; éltesre. 'vaar

beteg` az egészsegesre ,. es viszont eléggé, is

meretes;> öreg férfiak Atiatal házastárs által

iñodnak, migezek elsenyvednek, öreg anyák;

ég..gyermekápolcik.mintegy kiszivják az_ elet-._

eröt, a gyermekböl , mlellyekkel д szüntelen for

golódnak, a ` tanitók általánosán nagy i kort

ernek el, egésztömegeknél pedig ezen hatás;

és ellenhatások könnyen rosz irányt vesznek,

j péld. ,_ha'iborúkban.y hagymáz,_ ¿kórházakban

kórházi¿üsziig sth.1 milly hamar {слышим

ì szinte tudva. .Audouin egy. tengerilhajónsz'e

_ recsenyÀrabszolgák öszvehalmazása általfaz

americai sárga láz vlegveszélyesebb kórger

jét latta е1б1аё2п1т slit Richter tovább megy,

s ezen átmeneti korgerjet-,az elválasztódápi

y betegségekre is kiterjeszti, szerinteahüvely

takony tisztátalan közlekédés nélkülis ölthet

magárabujasenyves természetet, s igy ö Bo

senbaum véleményében a bujasenyves takár

` eredetil kifejlödhetéséröl egészen osztozik.

‚и; д Az emlitettek eröségeül miga tápsze

reketis felhordja R., s amennyiben igaz, hogy

adajka teje a gyermek késöbhi jellemi kifej

lödésére, s betegségi hajlamára igen nagyon

hat, .nem 4ok nelkiíl; milly nagy például a-hús

hes növe'nyevö ember, és állatok közta jelle

mi, lés betegség hajlami külömb'ozés, a ta

pasztalás. bizonyitja.: _ só't a tápszerek termé

szete, nem ritkán nagy hatással van a taplál-l

Í»tak jellemére: például a halevök hallgatagok,

s vuemi miiködésekben kicsapongók _д а

_ növényre, szoktatott ragadozó állat elveszti

_ vérszomjas jellemét. stb. ,

Ezekböl láthatja az érdemes olvasd
,hogy R. raga'ilyról> írt tanjának általános tu.

dományos alakot akart adni Stannius _nyomàt

követvén, ki а fertò'zesröl (vagy is inkàbh ra.

gályról) lirt értekezése *) végén igy nyilatkozik
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Anlteekung. . ч

„még- jöni fog olly idö, mellyben-,baromjar

vány, diih'ós állatok, poshadtgnövények által

elöhozott betegségek `épen;V nem is 'fognak töb

bé, a ra'gályo'sak közé_ számittatni“; slvalóban

a Liebig, nyllatkozatában nem is lehetmeg

nyugodni, ki a~ Laplace és Bertholettöl felat

litott dynamica. töryénytalkalmaztatja етёзъ

tési, és fertó'zési elméletére. Liebig ezt: „va

lamelly erö által mozgásba jött parány meg

osztja mozgását a másik paránnyal ,_mely

lyel _ érintkeznc"l igy alkalmaztatja: ' „a fel

osîlódás fokában létezö fertözö részecske

(mint ingerlö) hat a fertözendöreu.' Valóban

ezen elv szerint sok kül'ónszerii élékeny át

meneteket nem lehet megfejteni.

»r ` Mindezen tényeket (mellyeketmivalami

közönyös àtmeneti kórgerjnek még sem vehe

tiinka nélkiil hogy valamelly tudornányosiin-A

kénykedés gyanujába ne esnénk) ezenI tényefv

ket motide >következö Vtételbe lehet közpon

tosi'tni: az élékenylényekben léteáz

bizonyos öbsztön, bizonyos 'termé

szeti inger, hasonló, éle'keny be»

Vnyoniásokhoz _ hasonnemüt létesi

tö, sezen ösztön szellemi v tekintetben mint

uta'nzó,- anyagi tekintetben pedig mint ,utan

képlögösztön külöli magát, bölc'sészeti nézet

höl pedig mind a kettô't az'onos'itnunk kell, _s

ez;azon lényeges része a fertözésnek, mely

lyet közönségesen dev elég helytelenůl hajlam

nak_ neveznek, helytelem'illazért, mivel ezen

esztnévelhvalamelly rögtöni, valami szenvedo'

mellékest párosítnak, pedig ellenkezöleg ezen

hajlaml valami cselekvli lélékeny ingerlö ösz

tön,„ s a fertözesek s ragályok átmenetét

kön-nyitö, , vagy nehezitb' okfö ',4 éscsak igy le

het a hajlam és vlnentességet értelmezni a

vzon ‘fertözési esetekne'bmellyeknél ragályt

)nem lehet kipuhatolni, de >jól megjegyezziik,

„hogy ezzel ismét egy kény-állitmányt létest

_tünk, mellytöl azonban hogyha el nem aka

lrunlf: fogúlni, ‚в; tisztán akarunk tapasztalni

_mindenkor ovakodnunk kell. (Haesers `Archiv
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hir die gesammte Medicin. (Band lV. Heft 3.

S. 339.) Dr. N ovák.

н.Általánoi ideglsórtun g шаш

nits пламенел Marschall Пи"

tßnjára. (Dr.Stilling után.) Az idegl

rendszer kórtanáról Marsc h all Hall egy

jeles munkát irt (0n the diseases and deran

gements of the, nervous system sat. London,

1841.) mellyben sok igazi eszme ésI állitás

mellett némelly nézetek is találtatnak, elegen

dö alapos hizonyitás nélkül. Illyenek az ideg

rendszer elosztása és a dúczrendszernek tu

lajdonságaì. Utóbbinak a többi idegrendszer

töl különbözö munkálatpkat tulajdonlt. Az

idegrendszert pedig elosztja; 1) az agy, 2)

a gerinczagy, 3) a dúcz-rendszerre; mit megen

gedhetünk magában véve , de úgy'mint szer

zö azt alkalmazá, szorosan élettanilag nem

helyeselhetjiik.

Az elsö fejezetben, az ismeretes

tanokon kivül, némelly helytelen állitásokra

akadunk. Ide tartozik: 1) szerzö nézete a

lélekzésröl. ó ш álmja, hogy а шек

zés az akarat által módosittatik, olly formán,

hogy az az akarat elvonása mellett, álomban,

egyenetlen, rendetlen, hortyogó leend, s

hogy ugyan ez történik eröltetett figyelme-

zés alatt is, p. o. egy mathematikusnál, midlin

valamelly feladatot óld meg, vagy egy réz

metszönél, ki finom munkán dolgozik. Ez ellen

aztvetjiik: hogy közönségesen a lélek

zés a legkissebh akarathefolyás nélkül megy

véghez , habár bizonyos' ideig . lélekzöl

izmainkon uralkodni képesek vagyunk is ; hogy

erös egészséges emberek nyugalmas álmában

a lélekzés sokkall egyarányosabb, mintsem

éberséghen, (a mint hészéd, mozgalmak alatt

tapasztaljuk sat.) ; hogy r é zm e ts z б n él

a lélékzés azért tartóztatik vissza, mivel a

linom vonalok kiviteléhez a lehetö legbiztosb

és szilárdabb kézre van szüksége „melly az

egyaranyos lélekz-és általlehe'tséges nem vól

na, minthogy minden, bár pillanatnyi testi

eröltetés alatt a lélekzést visszatartóztatjuk,

mert testünk vagy ennek egyes részei rögö

zésére (tixirung) derekunk izmainak folyvásti

összehuzódása kivántatik meg; mi azon 'ón

kénytes munkálat alatt a lélekzésre való ön

kénytelenî ösztönnek eleget tevésben akadá

lyoztatnék. Az eröltetett gondolkozás alatt is

vissza tartóztatik a iélekzés gyakran azon

pillanatban, midön a lélek legmunkásabb;'az

összes idegképletek ekkor a szokottnál batal

masahb ösztönnek engednek, és ekkor ismét

a lélekzési idegek azok, mellyek néhány pil

lauatra szokott munkálataikban gátoltatvák.

2) Sz. nézete az álomról. Ö az álmot

az agyrendszer tulajdonságának tekinti s ál

litja, hogy a gerinczagyrendszer nem alszik.

Ebbò'l azt következteti, hogy a gerinczagy

rendszer' nem képes elláradni, hogy tehát a

lélekzé-s minden kifáradás nélkül megy vég

hez, s iunét vólna' szinte amadarak folytonos

röpülése vándorlásaik alkalmával értelmez

lietö. De tudjuk ,' im'kép a vándormadarak elJ

bágyadtanlezuhannak a hajókra, s hogya leg

élénkehb lélek, a legerösebb akarat megfe

szitése mellett is elöremenö megeröltetések

következtében elfáradt tagjaink', nem képe

sek a szándéklott akaratnyilatkozásokat vég

hezvinni sat.

A második fejezetben a ge

rinczagy vagy is felizgatómozgató

(excitomotorisch) idegrendszert vizsgálja. Je

lenleg megallapítva áll, miszerint a gerinczagy

következö részekböl áll; 1) t' e hé r h os z- `

sz údad róstokból; a gerinczagy egész

fehér `állományát ezek képezik; 2) szürko

hosszúdad rostokból; ezek a szürke

állományban mindeniìtt mutatkoznak ; а szür

ke hátsózsinegekben a kocsonyás anyagot kó-,

pezik; a szürke melsö zsinegekben inkább уе—

gyesek. Mindezeket 3) a s z ür ke h a r á n t

r o stok szelik kereszt'úl. Ezek nem egyebek,

mint az idegek folytatásai. Utóbhiak helépnek

a gerinczagy fehér hátsó zsinegeihe,azutánA

2
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keresztül szelika hátsó szlirke h'osszúdad ros~

tokat, majd haránt a gerinczagyon és n mel

sö fohér zsinegeken, -miután а melsò' szürke

hosszúdad zsinegeket koresztülmetszették vól

na, ismét kifeié lépnek. A melsö gyökerek

nem egyebek a hátsók közvetlen folytatásá

núl. E szerint az idegek mint nagy gyiirük

tünnek fel, inellyeknek kissebb szakaszai

bokrok idomában, a gerinczaggyal kapcsolat

ban vannak, minthogy amazok a gerinczagy
sziirke és fehér hosszúdad rostjainikeresztiil

hatolnak, A hátsó sziirke anyagnak az idegros

tok á-ltali keresztiil szelése igen egyszerüen,

из bbnyire kötegekben történik; a melsò' sziir

ke hosszúdad rostok átmetszése már bonyo

lodtabb. Ezenkivül a melsö szürke a

nyagban az edények 'nagyobb tömege lé

tezik, mintsem a hátsóban, ezen kivill még

_ de csupán a melsö sziirke anyagban _

Шовный testecskék észleltetnek, mik,

щупает], dúc-zcsomóknak tartatnak. Ezen

testek rendetlen szegletel alakuak, magkövel

s több nyujtványokkalblrnak. Позу ezen tes

шк csak a melsö szürke gerinczagy állomány

han ltählîtatnak, ez azon eszmét támaszjta

bennilnk, hogy nzok a mozgató erövol бег

szetliggésben állanak.

Szorosan véve egy ideg sem ered a ge

rinezagyból. A hátsó idegeket felizgatják a

мню sziìrke hosszúdad rostok. Utóbbiak által

eszközìiitetik az érzés. Visszsugárzati mozgás

meßexbewegung) érzelem nélkül ugy tá

mad, ha a hátsó ideggyökerek közvetlen

nyujtványai. a gerinczagy melsö zsinegeiben

(lhozgási gyökerek) _ nyert bény'omást

«мы terjesztik. Önkénytes mozgás támad,

ha a melsö szürko поэтам rostok, nz aka-~

паша! kôzlött benyomást a melsö szürke ros

tetra (minet átszelnek) (‚тать

А felizgatómozgstó ldegekhez számi-tja

M. Hall a trigemlnust, agerinczagy-idegekel

шеи összes szilakarval együtt; каш-‚тез а

belsö részekuek szentelt izgatómozgató ideg

nek szerzò' a bolygideget tekinti, melly nézete't

méltáu helyben kell hagynunk. A Iélekzést

nevezetesen o három ideg eszközii: 1) tri

geminus, 2) vagus, 3) spinalis. Ezen ide-V

gek egyenként elveszthetik munkásságukat,

а nélkül hogy a lélekzés megsziinnék; de ha

mindannyian munkátlanok, akkor elakad a

lélekzés, ugy mint a medulla oblongata át

metszése alatt. Betegségekben, álomkórban,

kábultságban, a halál munkálatában a lélek

zés módosi'ttatik a szerint, a mint egyik vagy

másik izgató-mozgató idog munkássága mog

szñnik. A tüdökben lévö szénsavat M. Hal!

ugy tekinti, mint a vagus rostjaira nézvest,

a bélehellésre izgató okmozzanatot. *')

A negyedik szakaszban szerzö

ezen élettani törvények gyakor

lati alkalmazását nyujtja. Elöször is,

a mi a torokban fenakadt idegen testek által

okozott fuladásos bántalmakat illcti, valóban

érdekes M. Hall azon észrevételo, hogy a

veszély ezen esetben nom a megakadt anyag

nak а gög és garatra való erömiives nyomá

sából származik, hanem azon visszsugárzati

idegmunkálat miatt, minél fogva a hangrés

bézáródik. M. Hall oz ellen gyógyszerül a

jánlja: hasra való nyomás á'ltal a rekesz

izôm alászállását megakadál'yozni, s aztán

tenyeriinkkel a mellkasra hatalmasan rácsap

ni. Szerintc oz так а kilehelléshez hasonló ~

liatás eszközöltetik; az által hogy a garat bé

zárúl, a bárzsingban hányási mozgalom tá

таб, s a falat helyébô'l kimozdúl. На е terv

 

l) Ez állul ogyszersmind a. lélekzés rliytlimusa

is "пиши jönne. A bélehellésnél megke

vesbiil a lzénsav a tiidöben; a bolygideg

мы nyugodott mindazon pontig, melly

lien a légnek ve'rrel kölcsönös behatá

sa által ismét szénsat'i'ali megtellettlég

eszközöltelik, ugy hogy в most mûr feles

leges azénsav а bolygideget rij mnnkrilatra

(hélehelle'src) izgnfja.
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nem ваты, akkor аи ismétolni kell s egy

szersmind egyik шапка: а torokba диет s ш

izgatni. Ekkor, az ütésre következett kila

hellésen туш, még valósúgos hányás is áll

bé a torok izgatásu miatt, s az idegen anyag

kitaszittatik. _ Továbbú értekezik a gara'.

„дышал hánya'is támasztása vé

gett. Ha t. i'. a gara'. élettanának nem шай—

sa következtében, @gy tollat dugunk be ab

balmélyebre, mintsem a hányizgató izmok

léteznek, а nyele'st munkáló izmok körébe,

ekkor nem csak hányás nem fog létrejön

ni, hanem а loll is el fog nyeletni. M.

Hall eseteket emlit; többek közt еду the

ás-kalán lenye-letési esetét. Неву tehát há.

nyásrá ingereljük „а heteget, nem a garatot

kell ingerleni, hanem alágy inyet, a nyelv

tövét és'a mandolák oldalszéleit sat. -~ To

vábbá a végbél-kutasz bocsussza

násáról szóll. Ha a végbclet kiakarjnk й—

ritui, örizkednünk kell olly eszköz папаша—

tától, melly kicsusszamolhatna kezünkböl s а

bélhe juthatua, minthogy a végbél, tai-talma

kitaszitása után a belsö zárizom s leva

tor ani munkálatánál fogva, felfelé irányzott

mozgást tesz ; ez által valamelly eszköz(S c а г—

pa péidájában egy sár-darab) a rectum és

colonba felcsusszamolhat s felielé huzattatha

tik. _ A végbélben lévö heves fáj

da ima k g yógyitá sa. Ezek rohamonkéut

lépnek fel s aranyeres csomóktól származnak,

mik а segg zárizma,által'nyomattatnak Abe

tegnek székletételre kell erölködnie. Ekkor

elpetyhüdik a zárizom, s а csomók lielyzete

kedvezöbb lesz, mig egyuttal а uyomás is

шедшим Hasonlókép az aranyeres csomók

visszate'tele «is akkor eszközleudö ‚ mikor a

beteg kifelé nyomó erölködést ‘ tesz. _ A

nöi húg y csap szintugy kicsusszamodhata

sebész ujjai közül а húgyhólyagba, mint а

végbélkutaszról emlitettünk. Ezt meg kell jól

fontolni. M. Hall érdekes eseteket közöl e

tárgyhan.

A мамаш szakasz tárgynllia;`

a `gerindzagyrendszer gyógytaf

n á t. Legelsöben is а hideg а irigeminusras

gerinczidegekre (ahörön ша!) eröteljes hatány».

kép mutatkozik az izgatómozgató rendszer

felingerlésére. Az újonsziilöttek lélekzése а

hideg (lég)'behatása ntán a börre, nz arez

nak hideg vi'zzeli fecskendése, hideg fürdö „

mi által mély belélekzés штык, a hideg

fürdök hatása a húgyelválasztásra, a hólyag

és végbél összehuzódásrai izgatása befecfikeu-`

dott hideg viz által, mind meganyi тата: атм

M. Hall ez 0kból а hideg viz kül és belluisz_«Y

nálatát ajánlja elöre haladni nem akaró szüg

lés »eseteiben , а minthogy a méhvérzésekben

igen jó миазм tapasztalhatni. A vérejtékcsa

tornák általános bézáródáea, a hideg viz hely~

heli alkalrnazása után (visszsugárzt')immuni!!q

kálat ?) még szintc ide штаб. A детству

munkálata még inkább felvilágul némelly ezel»,

hüdések és nehéznyavalya esetek áital. щ az

arcznak hideg шаек fecskendése гуанин ép»

mit sem hat, mivel а medalla oblangata aat.

а vér nyomása мы muukaíilatiibimV ваша!“

van. Еву érvâgás ниш еНепЬеп вашим! be

lélekzésÍ következik a fecskendezés ать A

hüves tengeri lég kedveeö пата (az шт}

tengerinyavalyában és _kebben, sainte ide

való. ‘ -. _ А

A hidegen kivül.még az érintés is

hataimas inger а fentemlített izgatómozgató

rendszcrre. Igy szopik а kisded, шабаш

junkat szájába toljuk, székiiriilés igy következik

а esörefecskendö равна bevitele által, igy а

nyelés abárzsingbanlétezö falat miatt sat; ide

замолк még: а hányás valamelly epekö уеду

húgykö elmenetele által; sárgakór, hideg ‚

bélsártorlás, indulatok, fogadzás мы.

Az iigy nevezett ingerlök mint gyógy-szerek

hatását csak kevessé ismerjük még; тещ;

поиак és vízbefunaknái а hideg viz шахта;

zása sükerrel tétetett, atonicus meh-verfo

lyásokban а hideg zuhany jót tett. A hideg,

о 2# '



70 Kór зубы?- és'gyógyszertan.

höség és erömüves érintés hatásainak kidol

gozása a jövendöre marad. Az izgatómozgató

erönek megvizsgálására M. Hall bénultak

nál ajánlja valamelly ércz-kalánnak, mellyet

éppen forró vagy hideg vizböl kirántottuk,

rögtöni alkalmazását; tüszurást, hajszálki

szakasztást, tollali csiklandozást. Görcsök

nek csiklandozás általi elò'hozása tanúságot

tesz ennek hatásáról. Bizonyos gyógyszerek,

valamint betegségek is különös viszonyban ál

lanak az izgatómozgató rendszer organumai

hoz. lgy hat a Strychnin (gyakran) a garatra

és gögre; cantharisok a hólyagnyakra, mire

nézvest M. Hall példákat közöl.

Ezen alapelvek szerint, a betegségek

gyógyitásában olly munkálatokat idézünk elö,

mik a betegség által gátolva voltak; p. o. az

ńjonszülöttek tetszhalálában a hideg, az orr

lyukak és torok csiklandozása, a galvanerö

által; némelly rángatódzásokban, mik a gdg

elzáródását eszközlik, sükerül megnyitnunk

utóbbit, ha az arczra hideg vizet fecskende

zünk; stramonium fustölgetése s'at. gyakrau

elenyészteti a kehet.

Harmadik fejezet. A dúcz

rendszer vagy az elválasztás, táp

lálkozás rendszere. Mig az 'agyrond

szer lelki, a gerinczrendszer physikai (inge

stio, egestio) munkálatokat visz véghez, az

alatt a dúczrendszerneka chemiai munkálato

kon kell uralkodnia. Szerzö megkiilönbözteti

а sensitiv és trophicus idegeket (u

tóbbiakat Stillingv a s om о to ri u s o k nak ne

vezé el.) A trophikus rostokat a dúczrend

szernek tulajdonitja, mellyet belsöre (bolyg

egyiittérzideg) és kiilsöre (trigemin.és ge

rinczdúczidegek) osztja. `

Az öt'ódik fejezetben érteke

zik szcrzö az idegrendszer kórai

ról szópósok és gyermekeknél.

Ezek egyszer az agy, másszor a gerinczagyból

eredök, csak következölegesen vonják az

idegrendszer többi részeit is a seuyvbe bé.

1) Agylob vés gümöcses agyvizkór

(enkephalitis et hydrokephalus). Elsöbbik kór

tiineményei nem különböznek az'utóbbiétól. Az
orvos következtetést tesz reájuk; a) midön

külbántalom, ütés, esés a fejre ment elöre;

b) a gümöcskórra való örökségi hajlam hia

nyából; c) a forró (acut) lefolyásból és а

heves kórjelenetekböl. A kórjeltan követke

zökön alapszik: 1)az agy munkálataimagasz

talvák; kedvetlenkedés, háborl'tott álom, lég

és zörej és testérintés eránti nagy érzé

kenység. 2) Ezután olly jeleuetek mutatkoz

nak, mellyek az izgatómozgató idegrendszer

bô'l indúlnak ki, minök: húnyás, kancsalitás,

a hüvelyk vagy más ujj befelé szorittása, a

lélekzési- s a végtag-izmok görcsös bajjai;

kezdetben mulékonyan, utóbb tartósan, s

hevesen egész a croupos bélélekzési rohamok

és rángatódzásokig. E két kórszak után be

következik a harmadik: az érzési és akarat

tehetségek csökkenése, eröfogyatkozás, á

lomkór, süketség, vakság, önkénytes moz

galmak hiánya. A kezdethen félig zart szem

héjjak bézáródnak azoknak érintésére, utóbb

pedig már többé nem. A lélekzés rendet

len lesz, váltva felhágy, a zárizmok elvesz

tik hatalmukat. Az érverés kezdetben lassu,

késöbben számlálhatlanuá lesz sat. A gyógy

111111115 az elsö kórszakban lobellenes legyen;

a vena jugular. vágása egész az ajakak elsap

padásaig, helybeli vérbocsáttások, calomel

és higanykenetek; a lábak meleg burogatásai ;

árpatözet; nyugalom. A késöbbikórszakban;

higany, hólyaghúzók._ _ 2) Agylob,

scarlatküteg utani húsvizkórral:

szerzö egy ide tartozó esetet emlit, melly

ben bo'vséges érvágás után (20 obony vér

bocsátás 12 éves tìún) az álomkór eltůnt.

Késöbb még nadályok rakattak fel, calomel

nyujtatott, a fej hideg vízzel mosatott, a lá

bak melegen burogattattak, s abeteg gyorsan

helyreállott, a vérveszteség minden káros

következményei nélkül. Szerzö e bánásmó
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dot hasonló esetekre mustraképen állitja fel.

_ 3) Hydrokephaloid. Az agyvi'zkór

hoz hasonló, valamelly erökimeritéshöl (has

folyás, vérvesztés, erös calomel adagok)

eredö hetegség ez, mellyet elöször szerzö,

ниша Gooch és Abercrombie

tak le.

M. Hall e kórtkét szakra osztja: 1sö

szak, az izgatás szaka: a gyermek in

gerlékeny, álmatlan lesz, láza van , höre

116, az érverés sebes, a zörej vagy érintés

eránt nagy az érzékenység; álom alattfohász

kodás és nyögés; bélhuzam felpuffadt, böv

séges nyákos anyag-ürìilések történnek. Má

sodik szak, az erökimerités sza

ka: ha az imént emlitett jelenetek folyvást

tartanak, a nélkül hogy erösitö táplálat vagy

gyógyszer által fékeztetnének, csak hamar

halvány hideg arcz által váltatnak fól, a

szemhéjjak félig nyitvák, a szemek àlhatat

lanúl forognak, a láta mozdulatlan, a lélek

zés rendetlen, a szózat rekedt, közben in

gerlö burut; végre a kiiirülések zöldek lesz

nek, a lábak meghidegülnek, a gyermek ere

je ege'szen elfogy, s a halál beköszön. A

gyógybánás a hasfolyásnak elfojtásáhan és az

életerök visszaszcrzésében úll. M. Hall má

kony-festvényt javasol krétával , 5 a hélmun

kálat szabàlyzására késöbben (mi állitásával

ellentétben látszlk lenni) higany labdácsokat,

rhaharharat és magnesiát. Erösitönek ellen

ben:'ammoniakot, és illö'táplálékot, jó daj

ka- vagy szamártejet. K'ózhen meleg lürdö,

mustártészta a nyakra jótekonyak az àlom

ság ellen. Holtbonczolatok alkalmával savo't

lelni az agygyomrokban. _ 4. C r o u p fé

le rángatódzások. Ezenfélbehagyó kór,

1

П‘

különösen fogadzó gyermekeknél tünik fel._

Szerzö aztA 1) a trigeminustól (fogadzás); 2)

a vagustól (igen kövér és erösen táplált

gyermekeknél, gyomor-tisztátlansághan) ; 3)

a gerinczagyidegektöl (székszorulás vagy

hasfolyás) származtatja. Izgattatván ezen ide

. hogy

gek, visszhatnak a gerinozagyra, ez pedig a

beteges hatályt visszasugároztatja 1) a bolyg

ideg visszafutó ágaira 2) а bordaközti és 3)

a rekeszizomidegekre. [gen helyesnek látszik

szerzö észrevétele, miszerint ha az emlitett

kór a növekedett mirigyeknek holygidegekrei

nyomásàból (Ley) vagy a thymus nagyobhu

lásáhól (Kopp asthmája) származnék, a kór

szükségkép folyvást tartó vólna, hénulási s a

holygideg átmetszéséhöl eredö tünemények

161 kellene kisértetnie. _ 5) Höb'ógés és

Chorea. Helyesnek találjuk szerzö azon

állitását, mi szerint a höbögés heteges ge

rinczagymunkálat légyen, az akarat és szó

zateszközök normál létéhen. Gyógyitására

szerzö székhajtókat és czélszerü heszédgya

korlást ajánl. A Chorea abnorm gerincz

agymunkássághan áll, normal akarat mel

lett. A höbögés is mintegy helybeli Chorea,

a bolygideg és hypoglossus körében; való

sàgos choreában elterjed a szenv a ge

rinczagy azon szilakaira, mellyekhò'l a hán

talmas részekbe az idegck kiindulnak. Hason

lókép a helek heteges állapotja elöidézheti

azt. Szerzö7 gyógyitására arsenicumot és

szén'savas vasat ajánl.

A hatodik fejezetben; az ideg

rendszer k 6 г 1 а 11 á t felnöttek
nél fejtegeti. A magzatkorhan a gerincz

agy munkássága uralkodó; e kortól egész a

felserdiilt korig elhomályosodnak azok, mint

a kifejlödö agyrendszer, munkála

tait jobhan nyilvánságra hozza. — 111 is

hasonló a felosztás: 1) Az agyrendszer kó- u

rai (érzés és akarat); 2) a gerinczagyrend

szeré (izgatóniozgató erö); 3) a dúczrendsze

ré (táplálkozás, elválasztás sat.). Agykórok

elò'ször az agy munkálatit hántják s azután a

gerinczagyét, a gerinczagy kórai megforditva

hatnak.

Elöször értekezik szerzö: az izom-y

izgékonyság állapotjáról bénult

tagokban. Számos kisérleteinek eredmé
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nyeiakövetkezökhen összpontoslthatók: .1) A

gerinczagy, az agytól fúggetlem'il, kútfeje az

állati életnek. b) Az agy akarat-cselek

vései által kimeritöje az állati erönek, az iz

gékonyságnak (irritabil.) c) Azon izmokban,

mellyek agytóli idegkapcsolatuktól elvá

lasztatvák (de a gerinczaggyal még sértetleniil

összefiiggnek) az izgékonyság gyarapulva van,

mint némelly paraplcgiákban; az akarat itt

nem meriti ki az izgatómozgató eröt, melly

а gerinozagy also szilakától folyvást'_újra te

remtetik. d) Azon izmokban, mellyek ge

rinczaggyali idogkapcsolatukból elszakasztvz'ik,

csökkent az izgékonyság (a gerinczagy nyujtja

az eröt az idegeknek; ha tehát utóbhiak el

szakasztwik kutfejiiktöl , meg fog szün

ni kölcsönzött tulajdonságuk). e) A bé

núlt tagok izomizgékonyságának foka, az

egészséges tagokbani izomizgékonysággal va

ló 'ósszehasonlitása által forrást nyit az agy

és gerinczagy bénulások megismerésére, és

pedig 1) az arcz félbénulása és a facialis bé

uulása;-2) a kar vagy lab félbénulása, e's

ezen tagok csupán szenvedése; 3) a hátvidé

keni gerinczagyszenvek és az ágyék (Len

den) tájékani cauda equina szenvei- _ kö

zötti kiilönbségek ismerésére. i) A kedély

mozgalmak, a le'lekzësi munkálat, a-strych

nin és galvanerö hatalmasb befolyása bizo

nyos bénult tagok izmaira ezen izmok sza

porább izgékonyságatól fugg (tehát ezek

пек idegei a gerinczaggyal háboritlan kap:

csolatban állanak; utóbbi pedig nem áll

többi háboritlan kapcsolatban az aggyal).

_ Azért ráugatódznak meg a bén'ult lábak

illy esctekben, olly gyeuge> galvanfo

lyam alkalmazására is, melly az egészséges

Шла nem hat sat. Mind ezen állitásokban,

szérzövel Dr. Stilling tapasztalatai is ineg

cgyeznek.

Másodszor, a gerinczagy bete

ges visszsugárzó munkálata és

visszhatàsa (retrograde'Wirkung): a)

Az izgatómozgatasi visszsugárzó munkálatok

liiggetlenek az érze's és akarattól; mindazál

tal lehetölog kisérheti az érzés és korlátolhatja

az akarat öket. b) Avisszsugárzó munkálatok

az idegrendszerben lévö tulajdonszerii elvtöl

(princip) függnek, Haller vis ncrv osa

jától, melly tulajdonszeriien, a visszsugàrzás

törvénye szerint hat. c) Sértéseknél, ugy

miképr kisérleteknél, a felizgatett visszsugár

zómunkálatok nem azonnal, hanem ulána

rövid idö mńlva észrevehetök , mivel a meg

rázkodtatás elsö hatása sat. azy izgatómozgató

erönek gyengülését bozza maga után, melly

gyakrau az életnek véget vet. d) Bizonyos
agyszenvekben (szélhüdés, nehe'znyavalyai

sat), mikel; álomkor kisér, а visszsúgárzó

munkálat jelenléte vagy hiánya, névszerint

a szemhéjjakon, jelt ad a kór hevességi l'o

káról. e) Bizonyos részei a testnek, minök а

talpak, amellkas oldalai sat. a visszsugárzó

munkálatok felizgatására érzékenyebbek, mint

egyebek. i) Sok visszsugarzómunkálati ese

tekben, söt rángatódzási munkálatokban,

semmi fáradási. erzés, söt elsoványulás sincs

jclen. Fáradás az agy állapotja; de heves

visszsugárzási munkálat nem jön létre az agy

befolyása alatt; elsoványulàs pedig csak ge

rinczagy bénulásnál Jön létre, hol а visszsu

gárzási munkálat kizáratott (mi nem bizonyos

meg l) s at. (Jahresbericht über die Fortschr.

d. ges. Mediz. 1542.) Illés.

4.. Avérhns-Jarvónymól. (Dr.

Ebel után.) A hesseni nagyherczegség erdös

es hegyvölgyes vidékein 1841-ben Julius hó

végével nagy pusztitással tört kia lakosok

közt а vérhas, majd October folé szünni kez

dett s Novemberben végét érte. Nein kìmélt

senkit, semmi kort, _semmi nemet, de afér

fiakat, gyermekeket s véneketrohanóhban so

drá sirjaikba. Legtöbbnyire éjszakának idején

köszöntettbe, elözmények nélkül, fúró, szag

gató, vagy tompa fájdalommal a köldök- vi

dékén, melly mélyre eltcrjedett s tapintás
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там а has iszonyuan érzékeny lett. Ehhez sze

gödött a jellemzö tünemény: tartós székre

ingerlés, a végbélben heverö égetö parázS

nak érzete'vel. A kiürülések sárgás, hama,

vör'ósses1 nyálkás, vagy húsmosadék-állo

mányuak s a végbél .ielbörkéjének iehámlott

pölyheivel vegyesek voltak. Majd véres, és

hegedt vérrel jz'iró folyás következett, más

szor hékalencseszerü, vagy vágott tojásféle

süriibb folyadék rohant ki а gyalcran kiisza

modz'isig leerölkedö végbél nyilamából. A fo

lyás minden 5_10 perczben visszonzá magát,

gyakran kulimázsfokete, eves, dög-biizös

lévén. Legkinzóbb állapot vala a száraz vér

lias, midön a legnagyobb erölködések mellett

sem ürült ki semmi folyadék. A has e mei

lett besiippedtfi üreseí lágy f-tésàtás tapin

tatu vólt. Ezen kivül okádozás is álltloe néha,

epés nyálkás kivetésekkel. A nyelv mindég

fehéres vagy sárgás nyállal vólt boritva, szé

lein vörösen, de többnyire mindenkor nedves

mara'dt, csak а leggonoszabb esetekben ieke

tült s repedezett meg. A közeledö javulás

szakáhan izzadás következett bé, de melly

hideg és bövséges vólt. A kór legföbh fokán

elállott a szo'zat, vagy többnyire rekedt,

gyenge lett. Mig némellyeknél а láz heves és

majd csúzos7 lobos, majd hagymázos, idc

ges jellemet mutatott, az alatt mások agé

szen láz nélkül szeuvedének. А kezdetben alig

változott érverés rögtön lesüllyedt, gyenge,

optó, Гонимый,- kihagyó7 remegö, alig é`

rezhetö Iön. A betegek arczára bélyege a

mély és súiyos szenvnek iilt ki, elhzilvë'inyult7

cikékült, beesett7 ránczosult és elviiltozott

az, tekintetük bágyadt, és szemiik fénye ki~

haló, orruk kicsucsosult lön sat. Álmatlan

ság nyugtalanitá a betegeket, -erejük gyorsan

hanyatiott, de az agy és öntudat végig el nem

liagyà öket; sem g'órcsök, sem ájulások, s

félrebeszéd sem штык. На а betegség gyen

ge terneseket rohant meg, ekkor könnyen

elvetélés jött reájuk. Altalán nem стоп 12——

14 napnál tovább, néha csak 6_8 парад

haladt. A bekövetkozf'i gyógyulás legbiztosb

jeiei vóltak а visszatérö sáros kiürlilések, al

egész testen kitörö meleg izzadàs és tartós,

enyhe álom. Egyébiránt tökélet'es gyógyulás

soha sem következett hamarjában, hanem so

káig még nagy elerötlenedés, és bágyadtság,

gyomorbeli nyomás, emésztési nehezségek-;

hasfolyás, тазу szorulásra пазу hajiam, s

szaggató fájdalmak a köldök tájékan hosszú

ra nyújták a szenvedések szomorú érzetét.

Gyakran 4, 5, 6 hét mulva aszláz, измене.

tes elszáradással hozta elö a halált; másszor

vizkór, а végtagok vizenyes dagadása, vég

béliszam, aranyér zárták be a bajok lán'czo

мм. -—

A kór folytábana következö alakok tün

tek fel: 1) az egyszerii, csúzos vér

has, melly a logenyhébb vala, s kevesebb

veszéllyeljárt. 2) A lo bos aiak ritkább tii

ncmény vólt s pozsgás, vérdús, fìatal egyé

neket rohant meg, s iene és 'óntudat-vesz

tés mellett, csak hamar öldökölt. 3) A h а gy

mázos vérhas ritkán lépett eredileg fel1

hanem többnyire a kór folytábau fejlett ki s

szinte patécsok megjelenése'vel, csendes fél

rebeszéd, s olvasztó ki'úrüiések közt halálos

véget ért.

A vérhas lé n ye g e ‚— mint tudva van,

mindeddig vitálykérdés az orvosok közt. Azon

ban а holtbonczolatok eredményéböl, az

вишен венам jeleneìekkei összevètve, azon

nézet látszik eredni, Позу а vérhas legal

kotmányi s lbizonyos egyéni hatályokbói tá

mad csúzos gyuiadást képez а végbél hajszál

edenyrendszerében, a vérnek egyszersmind

kóros vegvületével, az ebben túlnyornó szé

növel7 s ennélfo'gva magasztalt venositásâvai

egyetemben. A verv e kóra'latt tökéletes kores

vegyületbe változik, mit a kiürülések minö

sége, а hörön megjelenö vércsíkok és paté

csak, evesedés, fekélyképzés sat.. штат.

nak. I!ng :az Жгу Abetegedett `v'érkészitéa
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. alatt a vegetativ idegrendszer is súlyos szenv

be vonatik, világos elöttünk.

E járványban mint fö gyógyszerek leg

jobb sükerrel nyujtattak ismét a mákouy és

calomel. Elsöbb annál biztosabb hatályu vólt,

minél korábban folyamodtunk hozzá ; csak ki

tlinö lobos alakokban s gyermekeknél kivánt

némü ovakodást. A kivánt 6261 616165616 szük

ség vala azt emelkedö adagonkint nyujtani. E

mellett a calomel kétségen túl _ föleg a lo

bos 65 hagymázos alakban — legjobb süker

rel adatott. Mihelyt az ugynevezett calomel

székelések bekövetkeztek, azonnal javulásnak

indúlt a betegség. Enyhébb alakban haszon

nal nyujtattak az Ipecac. tört adagai, a tinct.

rhei aq., mákony 65 nyák. Bövséges véröm

lésekben a savanyok nyákos folyadékban jót

tettek. Az összehuzó szerek csak kevés esc

tekben alkalmaztathattak, mert süker nem

látszott utánuk. Szinte úgy, az ujabban

annyira feldicsöitett extr. Mones. sem muta

tott kedvezò' eredményt. A Mondièreges

Saucerotte s újjabban Bernt 111111161

_ csért tojásfehérnye, jó mellékes Aéletrendi

szer gyanánt szolgált. Meleg burogatások nem

szíveltettek el. A betegség alatt foltünö hu

gyozási szorongás ellen linim. vol. mákony

65 böléndvonattal bekenve jót tett. De, ha a

szegény sorsu betegek nem tartózkodtak mcg

hülésektöl, akkor semmi sem használt. (Cas

per`s Wochenschr. 1842.) Illés.

48. A vér штативы láznká

.bln Andral, mintegy a következökbeu nyi

latkozik. Gyuladásból eredö lázban ugyana

zon minöségü a vér, ~mint a gyuladásban,

hasonlókép midön gyuladás szegödik lázhoz;

ha pedig a láz a gyuladással szoros viszony

ban all, mikép a forró kiitegekben s altesti

bagymázban(?), akkor a rostony nem szapo
rább. Lobos lázban lgyuladzis' nélkül a vér

golyócskák gyarapulvák. Ez oka a láznak.

Egyébb lázak folytában is szaporodnak a vér

golyócskák (?). De ezeknek csökkennésével

is támadhat láz; ugyan ezt mondhatni a ros

tonyról is. Látható ez a hagymázos és gerjes

lázakban. Azonban ezen lázak löoka nem azon

csökkenésben rejlik. A vérlepény a lázakban

nagy 65 porhanyó, a savó gyakran vörös szi

nü; t'ókéletes rostbörke soha sincs jelen. Mi

helyt a gyuladások lázba mennek át, azon

nal szaporodik a rostony-tartalom, ellenben

belsö életmüvek vértorlásában a vérgolyócs

kákhoz képest csökkenik az. A rostony sza

porodása gyuladásokban legfò'kép akkor mu

tatkozik, mikor kiizzadmány jött létre, ugy

hogy a vér minösége, legalább nem minden

kor lehet _oka a gyuladásnak. (Jahresb. über

d. Fortschr. der g. Mediz. sat. 1S43.)

Illé s.

48. A дамбе. él “Мчат-1161

ugyanazonsága (Identität) ujjabb idökben majd

nem észrevehetlenill, àltalánosan elfogadta

tott. E nézetet leghevesebben vitatá s ál

litá Sebastian. S a késöbbi vizsgálódá

sok mind inkább kimutaták, mi szerint a gü

möcs tulajdonszerü szemerekböl 611, mellyek

akár elkülönözve, akár besziirödve létezzék

is az, mindenkor feltünnek. Söt Wa tts még

azt is kimutatá, hogy azok a tüdöbeni kez

dödö gümöcsképzés alatt már, az ismere

tes üveges nyálkában talàltatnak, mellyet

a betegség elején köpnek ki a betegek. Eb

böl folyik, hogy a gümöcs a betegség kez

dödésekor már lényeges állományára nézve,

tökélletesen ki van fejlödve. De ezen szeme

res állományt nem mutatja a görvélyes mi-`

rtgy; mi tontos tény ellenzi a fennebbinéze

tot. E mellett szóll a gümöcs edényessége

(vascularität). Màr Macartney közlött e

tárgyra nézve tényeket; ugyan erröl érteke

zett Kingston is. Illyen edényes állapotot

a görvélymirigyben nem mutathatni ki. Más

_bizonyság még a gümöcs 65 görvély viszo

nyában az életmûzöttséghez rejlik. A gü

möcs rendesen azon életmůvek, mellyekben

székel, munkálatai megháboritása által csak
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hamar megrontja a heteget. Mert a giimöcs

gyógyulásai csakugyan ritka tünemények. El

lenben a görvélyek nagy terjedelemben létez

hetnek 5 а táplz'ilkozás és relativ egészség

meglehetös marad ; legtöbb heteg meg is gyó

gyúl ,' minden visszamaradó nyom nélkiil. De

hizonyos az, hogy a görvélyek különös haj

lamot szereznek a giìmò'csképzésre. 'Ezt teszi

a görvélykór a rákra nezve is. És önálló

görvélykórt, önálló giimöcskór mellett a ta

\pasztalás minden orvosnak elégszer állit sze

me elé. _ (Jahresbericht über die Fortschr.

d. g. Mediz. sat. 1842.) lllés.

49. идя-111521 vizsgálatols az

идиша és ennek hńrtyáibnn ta

lńltató gümókóros мамы-паи

körůl g ye rm e k ekn él, dr. Becquerel

által.

` b á n ta lAz agy giimökóros

mai. _ Az állati oeconomiának hár mellyik '

pontján fejlödjenek ki a giìmök, ha nem len

ne is több egynél, köz'ónséges kórnak kö

vetkezése az. _Ezen tétel nem minden meg

szoritás nélküli némellyek elött, pedig ha va

lakinek lelkében, ki csak felnött embereknél

kirekesztöleg vizsgálá e kórt, maradt volna

valamelly kétség annak igazsága felöl, kö

vesse figyelemmel e kórt a gyermekkórház

han, s arról kétségkivül meggyözetendik.

Ha már egyszer jelen van a kórhajlam,

legelöször is а tüdöt támadja meg; innen ve

vé dr.- Louis a felnöttekre olly igen alkalmaz

ható törvényt, hogy a 15-ik év `után min

denkor, ha valamelly életmüben gümök lé

teznek, hizonyosan vannak a tiidökben is, söt

itt általában sokkal nagyohb fokban, jobhan

kifejlò'dve vannak jelen.

A számtalan agygümökóros esetekben ,

mellyeket szerzö vizsgált vólt, léteztek gü

mök az életmüség más pontjain'is, söt az

'egész testben elhintve minden kivétel nélkül,

de kiîlönbözö fokon fejlödve ki, aunyi is

igaz, néha kevés számmal 65 ritkán, 'néha

igen számosan, néha igen nagy kifejlési fo

kot mutatva.

Az agy és hártyáiban kifejlödò' gümö

kórhoz sok életmüvi tünemények szegöqlnek,

s ezek teljesen hasonlók azokhoz, mellyek más

é'letmüvckben kifejlödnek; gyakran látjuk,

hogy a glimöképze'st, melly néha csak itt ott
elhintett, ne'ha pedig töhbé kevéshé nagyohb

fom mgmt шедший, gyuiadasok, úgy

forrók mint üdiiltek, agylágyulások, vérfo

lyások, szürkés keményedések kisérik. Ezen

változások mindenkor módosittatnak azon é

letmů által, mellyben azok nyilvánúlnak. Szó

val munkájában azon czélt tüzi ki szerzö, hogy

megmutassa, miként az agy 65 hártyáiban а

giimöképzeskor 161111116 jelenségek s a giimök

tökéletesen egyenlök azokkal, miket a 1111161:

ben, a tüdö hártyáihan és a haskérben szem

lélhemnk. _- - А _

A szemcsésedésnek gümò'kóros ' terme

szetét nem hiszilc minden orvosok; hogy ezt

ell'ogadjuk, k'óvetkezö tételekre 5 igazságok

ra lehet tamaszkodnunk: '

l. А vékony agykérben (pia mater)

vizsgúlva, teljesen kovethetjiik а csak allg

mutatkozni kezdö szemcséknek gümökké át

változását, mellyek nagyohhodván valódì gü

nîökké aiakúlnak at. » . ~

2. A forró és üdült változások, mellyek

körülök feltiinnek, mind a kemény, mind a

vékony vagy lágy kérben egynemüek azok

kal, mellyek feltünneka tulajdonképńgymon

dott gümök körül. ~

3. Csupán gümökórra hajlandó egyé- `

nekben jönek elö, e's néha az agy állomá

nyabeli giìmök által is kisérletnek.

A szemcsésedés leggyakorihb fészke a

lágykér a Sylviu's választékaiban.- Néha a

szemcsésedés igen kevés számú, 5 csupán

egy ponton észrevehetö, ne'ha pedig el van

liintve; máskor nagy számmal vannak jelen

a szemcsék, és a velök viszonyos szövetek

heli különbféle változásoktól kisértetnek.

n
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A_z agygümök minden tekintetben szer

kezetök és összetételök hasonlóságára nézve

a más' életmüvekben elölordulókkal egyenlök.

Alakjok általában gömbölyeg, de kissé he

_gyezett mint а csecsbimbó és szabályszerüt

len. A gümök az agynak'mind velös mind

sziirke állományában kifejlödnek, s az agy

nak minden részeiben találkoztak.

Az agy és a lágykér gumöi utáu sok

másodlagos változások jöhetnek létre; illye

nek a forró bántalmak, hová tartozik:

1) a vérömleny; 2) a lágykér vastagabbodá

1111 vörös szin fólvétellel;~ 3) a lágykérnek

Зачатое _nyirkkel történö átszürödése; 4)

gennyeli átszürödés; 5) mogvastagodik a làigy

kér, szürke, sárga vagy z'óldellö szinezettel,

s egyszersmind morzsolékonynyá lesz a hár

tya. Ezen változás sokkal régibb bánlalmat

fóltételez mint az elöbbeniek. Ü d ü lt 11 á n-`

talmak; 1) a lágykér megvastagodása nem

teljes de meglévö keményedésael, ez még

illyenkor homályos, szemcsézett; 2) tulaj

donképi megkeményedés, s_zürkés, fehéres,

vagy szürkez'óldes színezettel.

Az agy állományabeli változatok.

Az аду teljesen egészséges is'inarad

hat, bármilly bántalmai legyeuek a vékoñy

kérnek, hol a képzödött gümò'k állománya

már fehér vagy szürkévé átváltozhatott, de

gyakran ez is változáson megyen keresztül.

Illy változások: .

1) Az odanövések. _ 2) A mellosle

ges részek fellágyulása szinzct-változás nél

_ 3) A mellesleges részek fóllágyulá

sa elluntett vörös színzettel. _ 4) Föllágyu

lásfsárga замены, vagy néha kevert szi

1111, néha nincsenek töltözölt pontok jelen

néba v'órósek. _ 5) A vérnek kiömlésemegkeményedett lágykérrel érintkezésben lé

vö részekbo.

Millyen természetiiek ezen fóllágyulá

sok? _ Erre nézve szerzö a dr. Durand

Fardel eszméit magáéinak ösmeri. Ezen esz

mék következò'k; 1) Az agynak egyszerii vér

átszürödése (sok irók után hajszáledényi

guta) ritkán párosúl föllágyulússal, de annál
többször marad meg rondes összeállása, vagy

megkeme'nyedik az átszürödött táj.

.2) Az agyvelös állományának sárga vagy

sàrgazöld sziniivé átváltozása csaknem szük

séges jele annak, hogy annak szövetében már _

а2е1бш забыт is vérömleny niezen. ~

3) Midön-.a látloletben vérátszürödést

találunk a fellágyulásnak bizonyos fokával pá

rosultat; az erös bizonysága annak, hogy е1—

sö fokú agylobból eredt a változás, a másod

fokú agylob után a fdllágyulás zöldes 3311111.

4) A fóllágyulás forro vagyi-üdiilt; a

forróban vörös szinezet látható; e szinzet

eltünhetik és nem találunk egyebet mint az

állománynak egyszerii megkisebbedését; az

üdültben az agy állománya csak fóllágyul

minden szinezet nélkül. Ezen fóllágyulások

némi eseteket kivéve, csaknem mindig lobos

természetiiek dr. Durand-Fardel szerint.

Ha a folebb mondott eszméket és ös

mereteket,‘ mellyeket e tárgy fólött birha

tunk, fontolóra vesszük, következò’ ered

ményre bukkanunk. Y

‘Az agynak és agykéreknek gümöi, és

ez utóbbiak bántalmai állandóingerokúl szel

gálnakßzen ingerok-minden érezhetö következ

mény nélkül maradhat a kórboncztanra nézve,

bár ebbiil életmilfolyami zavarok keletkezhet

nok. Kiterjodhet az a vérkeringés zavaraira

(mellyek gyuladás és vérömleny által 113111111—

koznak), melly zavarok vagyelkülönzöttek ,

vagy ogyütt tünnek fel s folynak le.

Az agygiimökór és kifejlödésé

nek kórjelei.

1-sö eset. Szemcsésedés a lágykérnek

különbözö poutjain mutatkozhatik, legyen az

bár az alapján, legyen a domboruságán vagy

а választékokban, a gyuladásnak sommi nyo
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ma sem látszik кашле. Nom hoznak elö a

szemcsék semmi kórjelt, melly az’idegrend~

szer bántalmára mutatna, és nem vehetni

észre egyebet, mint azon tüneményeket, mely

lyek a шва vagy a hasüreg életmůvei gümö

s'ódésére mutatnak. Ez történikleginkább ak

kor, midön a gümò's szemcsésedések igen
lassan fejlödnek ki. А

Néha nemi ideges de nem àllandó'kór

jelek tünnek fel, ugy, mint а helyét, terje

deimét és tartósságát változtató föfájásnál;

illyenek-némi görcsös rohamok, jeliem válto

zás, melly szomorúvá és komolyabbá válik;

mindég vigyázva keli azonban ez ut'olsó jel
'lemböl vállitó következést húzni, mert ez

gyermekeknél más akármeliy kóranyag kifej

lödése anu is mutatkozhaiik, так ha а kór

adult. . '

Vehetni észre minden kórjeieil. azon kór

nak, mit gümò's agykérlob (menyngitis tuber

culosa), szemcsés agykérlob (menyngitis

granulosa) névvel neveznek, és ez alatt a
lágykérben semmi jele nìncs a lforró vagy ‘ú

diilt nyálkakórnak (phlegmasie). Ezen esct

igen ritka, szerzö azonban hozott rá példá

kat az agykérlobról kiadolt értekezésében.

2-ik eset. Nan olly szemcsësedése a

lúgykérnek, midön a szenicsék köriil vagy

más pomokon roms nyálkakóri bántalmakféj

lödnek ki, illyenek a vér s nyálka-tolulások,

zavaros nyirk- és geny-átszürödés', torlódá-Y

sos vagy genyes4 átszürödéssel párosult vasta

godások. Ezen esetekben mindig mutatkozhat

nak szemcsés vagy gümös agykérlobot nyil

vánító kórjellemek.

3~ik eset. Vannak а lágykérben szem

' csésede'sek, midön vagy каппы: vagy más

pontokon iidült nyálkakóri bántalmak Iéteznek

а lágykérben, illyenekamegvastagodás, meg

keménycdes, összcnövések , sziirke, félig

анаша anyagnak átszürödése.

Gyakran, midò'n ezen változások lassan

fejlödnek ki, jelenlétöknek semmi jelensége

sem nyilvánul; itt úgy hiszem maga az ii

dültség okozza, hogy a kórjelek hiányza

nak. _ `

Agygümò'k. _ 1. Midön az agygü

mök agyállomány föllágyulása kisércte nél

ш fejlò'dnek ki, és а lágykérben sem nyál

kakóri bántalom, sem szemcsésedés nincs je

len ,` melly eset leggyakrabban, söt mondhat

nám, állandóan elöl'ordulagyermekeknél:nem

vehetni észre semmi ideges tiineményeket,

mellyek elárulnák azok létezését.

2. Hozhatnak elö az ellenkezö отдают

tagokhan bizonyos kórtüneményeket, iiiyeu a

gares, джемом, згёШйаёв. _ _

Mi okozza mind egyiket mind másikat?

_ Ez olly dolog, mit szerzö kimagyarázni

nem tud, s ennek oka hihetöleg még sok ide

~ ig ösmeretlen maradand.

Némelly esetben úgy Iátszik, hogy a moz

gási tehetség megzavarodás'a vagy elenyészé

se ugyan azon oldaloni tagokban vétetik ész

re, de ennek kimagyarázása csaknem mindig

meghatározott okon nyugszik: igy az egyik

oldaloni látdomb (la couche optique) többnyire

az ellenkezö oldalon létezö giimö által vóit

clrontva.

3) Történhetö még, hogy а gyomro

csokban 'omleny létezik, mit а gümöfejlödés

hozott létre, mit szerzö emliti fólebb feiho

zott könyvében.

Ezekböl következö téteiekct vonha

tunk ki: ` `

1) Gyakran а különbözö föllágyuiások,

vàlamint а `1кбгпуе26 bántalmak âemmi kór

jelt nem hoznak elö, mi Icginkább àkkor töif

ténik, ha e kórfolyamok lassan vl'ejlödnek ki.

2) На lassan képezödnek, szélhüdés't

okozliatnak az ellenkezò' oldaloni tagokban.

3) На hirtelen képzödnek: görcsöt чаду

összehuzódást okoznak; de még egyszer is

métlem, hogy nem különböztethetni meg telje

sen és világosan a gümös bántalom és а fól

lágyulàs kórjeleit. `
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Az agygiimös bántalinak k ór ös

‘ m é j e. '

Ha az orvos valamelly tüdò'vészi jelen

ségeket mutató gyermekhez hivatik, semmi

esethen sem állithatja egész biztossággal, hogy

a gyermek fejéhen is ue létezzék valamelly'

- szik az olly szerek használatán, mellyek helykÓIfolyam. .

Ellenben ha agybántalmi kórjeleketmu

tato gyermekhez hivatik az orvos, és megy

kell -határoznia e kórjelek természetét, elö

ször is szükség megvizsgálni vajjon a gyönge

egyénnok más életmüvéhen, nem az agyban,

találkoznak-e giimös termények, nem talál-e

>tiidövészt, vagy a hörgdúczokban cseple

_szi _ vagy nyagdúczokhan gilmös korcso-v

sulást.

На a gyerulek csontszúban, fehérdag

han, angolkórban szeuved, ezen hántalmakl

szintén állitó kórösmét mondathatnak ki az

orvossa] ,. de szükség hogy алмаза bebizonyu

lását a jövöre bizza, nehogy maga elött az

útat elzárja. _ i

Midön agybántalmi kórjelcket látuuk ki

fejlödui valamclly egészségesnek látszó gyer-l

mekben, söt meg, ha nein találunknála sem-Y

mi fóltételt, melly életmiiségénck gümökór

rai hajlamát sejdittetné, a kórösine fólötte

megnehezl'il, meri. valóban lehetetlen niegha

tározni, ha e bántalmak agyi vagy lágykéri

giimökór eredményei-e, vagy, egészen más

természetü egyszerü változása van e jelen
azonnéletmüveknek. (La clinique des Hopit.d.

Enfans. N. 5. 1843.) Károlyi.

50. {ниш korenvçgyek дуб

syltůsn. Canstatt azt jegyzi meg,Y az 'iidiilt

korcsvegyek (dyskrasia) gyógyitásárólközön
ségesen, hogy az azok lclha'ritásàt eszközlen

dò' gyógyszerek, a kór hosszas leiolyásához

alkalmaztatván, ha bár lassau is, de bizto

san czélhoz vozetnek, föltévénazt, hogy ha

a diaeteticai bánásmód nem elegendö a kór

leggyò'ze'sére, fókép ollyan gyógyszerek hasz

riáltassanak, mellyeknek a korosvegyet leg

inkább fóltüntetö élctmüvek és sz'óvetekre

‚ meghatározott befolyàsuk van; s igy a kóros

korcsvegy helyett gyógyszerkárt (a gyógyszer

által elöhozott, sajátkép orvoslandó kórido

mot) kell elöhozniok (Bayr, med. Corresp-Bl.

1841. Nr. 4.) Más gyògymód leginkább alap

beli és közönséges visszahatást szülvén, a

kór iidiilt hosszas folyamát rövidde' és meg

határozottá változtatják ès jótékony birálatot

hoznak clò'. Ez utóbbiféle gyógymódok közül

legnagyobb lármát ütött a Priesnitz vizgyó

gya az újabb idöhen , inellynek hatékony vol->

tát azonban nem ösmerîk el közönségesen.

Egyébiránt mind inkábh helyt talál azon né-v '

zet, hogy az izzasztó vizgyógy mindeniitt li

gyelmet érdemel, 'hol az életmüségben kó

ros vegy lappang és továbh terjed a nélkiìl,

hogy jelentékeuy koi'csalakzatok (desorgani

satio) jelen lennének, és a hol а gyógyulást

eszközölhetö 'visszahatás ucm akar bezillani,

~ pedig a beteg eröbeli állapotja meg illy gyógy

visszahatás müileg elöhozását megbírná, s.

nem lehetne illy nagy gyógymód alkalmazása

után eröbeli kimerüléstò'l tartani. Évkönyve

ink sok jó siikerét mutatják föl е gyógymód

nak, hair sok egyének hasztalan kerestek is

rcinónylett javulást a gyógyintézeteknél, a

mit ugyan nem annyira а gyógymódnak kell

tulajdonitanunk, mint olly esetekrei alkalma

zásának,.mellyck e gyógymóddal meg nem>

férnek. _ A hajor kormány által orvosi vizs

gálat végett Gräfenherghe kiild'ótt Horner pro

fessor nzou értesitésében, mit kormányának

benyujtott, nem kedvezö itéletet mond a Pries
nitz gyógymódjáról. Ólazt tapasztalá, hogy

azon gyógymód a legtöbh iidültkórokban vagy

kedvezò' siikert épen nem hozott clö, vagy

csupán mit sem jeientö és múlékony köny

nyebhiilést okozott. Mit Grà'ffenbergben birá

latnak (crisis) neveznek, Horner szerint nem

érdemli e nevezetet. Kiil'ónösen az itt hirá

latnak niondatni szokott börkütegek, kelések
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csupán börgyuladások, a hideg viznek foly-v

tonos börrei alkalmazása miatt müileg e'löho

zottak, miután a hör a hideg fórdökct mcg

clò'zött iszonyú izzadások által igen érzékeny

nyé lön téve. Ezen hörkiitegek más külön

hözö egyéneken s kórokhan is minden közön

séges visszahatás'nélkül kiiitnek hasonló kö

rülmények közt, s leginkáhb azon helyen

immer elö, melly a' hiaegnek regina-abb ki

vala téve. _ Kétségkivül in medio est veri

tas. Mert sokszor e börküteges tünemények

valódi birálat gyanz'int vétethetnek, az ezen

gyógygyal meg nem férö kórokhan pedig c_su

pán helybeli izgatàs eredményei. _0(Can

stats Jahresbericht über die Fortschr. der

gesammten Medicin. 1Jahrg. 8Heft.)

, Károl yi.

51 . Görvélykńrról. Bösehtôl

Rösch úgy képzeli a görvélykórt, mint a táp

készitéstchylineatio) tökéletlcnsége s а nyírk

'rendszer kóros vólta által elöhozott, messze

torjedö és sok kóridomok által jelenkezö hc

teges élel-müvi folyamot. A görvélykórosok

nyírk- és tápnedve s követkczöleg vérök sem

éri el a tökéletességet. Ez által szenved a

táplúlat, s а kiválasztások különös sajátságot

öltenek, jellemök: vizenyösse'g és hövebh fe

hérnye, uyálka és saytartalom. lgy álla

nak elò' a tán köyetkezö kóridomok alá so

rozható görvélyalakok: 1) A nyírkrendszer

kóros volta által közvetlen elò'hozott kórala

101. 2) А kiválasztásnak és életmüveinek kó

ros volta. 3) Kóranyagok lerakodása a sejt

szövetbe s az életmiivek terimbelébe (paren

chyma), _ mi által а giimöcsök (tubercula)

jönek létre. 4) Különbözö életmüvek elbete

gülése rosz t'áplálat következtéhen. 5) Az

idegrendszer kórosulta résziut hasonlóan a

hiúnyos táplálat miatt, részint torulati ingcr

következtéhen. 6) Az egész életmiiség olro

szúlásaa nyirk» e's vérrendszerböl indulva ki
(Cretinismus).  gyógyitásra kvouatkozó- '

lag, szerzö saját sokszerü tapasztalata után

na`gyon ajànlja a májolajat (oleum jecoris asel

li), összekötve czélszerü tápláló és könnyen

eniészthetö e'telekkel ;V a májolajról hiszi, hogy

az zsir-tartalma (könen'y-hydrogen) miatt el

lenmunka'l a savképzésnek, gyantartalmánál

fogva nagyobh munkásságra ösztönzi az emész

tési életmüveket, kocsonya-tartalma által

pedig közvetlen táplál. (Habár a kocsonya.

magában nem ad is a testnek az élct fontar- '

tására elegendò' tàplálékot, mégis más tap

szerekkel alkalmazva (?), a táplálást úgy lát~

szik elömozditja). Ezen olaj, gyanta és ko

csonya-vegynek köszöni a májolaj különös ha- y

tását a görvélykór minden nemeihen. Szerzö

ezen szert számos évek óta belsöleg adja
minden más mellékszer nélkül, napjában 3_ I

4-szer, fel vagy egész _ söt két evö ka

паны is. A tiszta, sdrgavörös fajunak tulaj

donitja az elsöbbséget. A la éven alól lév'ö

gyermekek glyakran nem hirják meg e szert,
töle hasmenést kapnak, s illyenkor~haszná~

latával fol kell hagyni. Épen igy nem fér. meg
ezen szer allázas állapottal. Szerzö emlit egy.

görvélykóros 12 éves gyermeket, a kiìsok

ideig használván sós fürdöket, és folytonosan

ihlanygyógy (Jodcur) alatt lévéu,  éltét màr

sorvasztó láz fenyegette, s ekkor szerzö a1

májolajhoz folyamodott,` _ és e dicsö szer

nek számos hónapokon általi bö használa

ta mellett betcge egészsége teljesen liolyre
állott. X1i) ‘_ Professor Negrier Angersben

") Tiszla lég, könllyen cme'szlhetö tápla'ló éle-l

lek sokszor mngukban is számos koi'csve

gycket ke'pesek nlegjavilani, s szerzö még

is n kedvezö siikert májolajának, löbh é

vek, vagy számos liónapokon át adott màj

olajának meri tulajdonílani. Szerinle sem

a láplfîló élkek, seni а, számos nós és ilila`

nyng Шиши, sem uz ihlany, a görvélyt

gyözt'j Iiös szer nem levéltek elegendò' губну—

lialás _ ezek csak alárendelt, kcveselt je'

lenlö` szerek а dicsŕi mújolaj mellett. Illy

elôitélelck ńssa'k alii gyakorta li-gszchb la
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а keze alatti lolencz-kórházbeli 17 görve'lyes
betegeit helV és külsöleg friss diófalevelekböli

készitményekkel gyógyitá, az étrend szokott

modorán mitsem változtatva. A használt ké

szitmenyek: a) Egy párlcsípet összevágott

diófalevelböli forrázat, VIII. obon vizet és

czukrot véve hozzá, napjában 2_3 vagy öt

csészével venni. b) Diólevél-vonat szinte fris

vagy száraz levelekböl készült, és porral lab

dacscsá készitett (4 szemeres), s napjában 4

szemet bevenni. c) Szörp, 8 szemer vonat

egy obon szörpre. d) Kiilsöleg egy marok

diólevél fözete két font vizre. e) Kem'ics: 7

nehezék vouat 9 nehezék zsir- és 2,0565

szemcr (15 centigramm) bergamott olajból.

A hosszas gyógynak megfelelt :i süker (if) , mert

a 17 egyén közül 2 llónap mulva 3 meggyó

gyull, 10 igon megjavult, 4 a régi állapot

ban maradt. Ez által fólbátoritva, magány

gyakorlatában is használá e szeŕeket, s mi

dön 57 esete volt, munkája eredményét elé

be terjeszté az angersi orvosi egyesüle'tnek._

N. négy osztályba sorozá az általa gyógyitot

Iakat: 1) Mirigydagok fokélyedés nélkül ; —

10 esot; s ezek közül 3 töke'letesen meg

gyógyult, 4 esetben a daganat 6-héttöl 3

hónapig la vagy “yg-ddal lejjebb Iohadt, 3

esetben eleinte kisebbült a daganat _ de is

mét nagyobbá lett, hihetò'leg megfá

zás után. 2) Görvélyes szemlob; négy e

sot Itt a forrázaton stb. kivül még illyen

szemviz is rendeltotettl Rp. folior. rec. jug

land. Manip. unum. Infund. cum s. q. a. f. f.

colfunc. VlI. adde cxtracti belladonnae," I' eau

 

pasztalati fáradalmaink gondosaii rakolt

c'piìletét! Gyakran в görve'lycs belegek fél

éveil át is rendcsen sós гамака ‚ egész

fü r d ò' k et лишать, в mégis a fördök

nok mit sem tulajdonit sok orvos, csupa'n

uz állala. liirbe liozalandó пек-пек, millyen

a májolaj, diólaleve'l slb. hár a gyzógyu

lás Igy is uélxa évekig elliuzódik. к.

de Rousseau aa. git. XV. Mind a ne'gyy esot

aránylagos gyorsasággal és minden kórismét

let nélkül meggyógyult. 3) Mirigydagok ki

fekélyedéssel; 20 oset. _Teljesen meggyógyult

14 egyén; kettö mások 'miatt meghalt, a töb

bi 4 állapotja javult ugyan, de fekélyeik'meg

voltak. A gyógyitás és gyógyulás ideje 2_6

hónap, nehány különöson Anehéz esetben

két esztendö. _' A helybeli gyógy állott a

diófalevéifözei нанимают], м. еЬЬе már

tattak a tépésck; idejárult a diólevélporral

hintés, pokolkö és gyönge nyomkötés

használata. 4) Csontdag, csontfekély; tizen

kilencz esot. 8 moggyógyult, a többi meg nem

gyógyult s kettö elhalt. Itt lágyitó borogatá

sokat, diófalevelfözetböli egész l'órdöket

sóval használt. A _Iegrövidebb gyógyulásl

idö hat hónap (4 esel). (Jahresbericht Fortschr.

d. gesammt. Medic. v. Canstatt. 1. Fgg. VIII.

Heft). Ká rolyi.

52. пион! hujßkórtann. Ri-.

cord szerinta bujakór vagy raggilyos _ (va

lódi bujakór, (Syphilis), vagy azon kiilönne

mn okiól (ragáiytól) nem fnggö (syphiloid).

A Syphiloid alá tartozik: takár, v (blennorr

hagia) , melly a nemzörészek takonyhártyájá

nak egyszerü gyuladásában all; tovább üItet

totik valamelly kiválasztott anyag mint e kór

terinénye últal, ha ez anyag más takonyhúr

tyákkal érintkezésbo jò'. Kivétetnek- innen

Hergt és Bicord tapasztalatai szerint a száj

és orr`tak0nyhártyái. Járványos takár noni`

Iétezik, csak csalódás. A kifolyó anyag mi

nöse'ge jellemzi a kór helyét; p. tojásfehér

hez hasonló jö az anyaméh nyakáról, geny

nemü takony a vizellò' csöböl , méhhiivclyböl,

_ egyszersmind a méhhüvelyböl jövò' folya

dék savanyú, a többi részeké pedig aly (basis)

természetü kémlettcl bir; nyálkás a folyadék ‚’

ha a takonhártya csak maga szenved , többe'

kevosbé genyes az, ha a takonyhártya alatti

sz'óvot is meg van támadva; a vérrel vegyos

kifolyás fekélyedésre mutat. Ragályos (viru
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lent)‘a kiiolyás, ha bujàfekély van jelen,

mellyet csupán csak a beoltás tehet kèt

ségnélkülivé; nöknél а тёШШсбг által is

felródözhetö а bujafckély. —-‹А. gyógynásl

 elöleges óvó (prophylactisch), elnyomó (abor

tiv) és tulajdonképi rendszeres (systematisch) ;

' а: ‘elnyomó gyó'gy a kórt'kezdete' eisöbb'napf

jaíban igyekszik elnyomni, igy: _nevezetes

takárellenes (antiblennorrhagisch) szerek ál

tal, millyen a copaiva-balzam, cubeba-

bors7 terpentin, ollyan adagekban; hogy

'azok a bélcsöre hassanak; а rendszeres gyógy

mód a gyuladási idöszakban közönséges és

helybeli vérbocsátásokat, t'órdöket, csillapitó

italokat sth. агат, а második, чаду üdült

idöszakban (Blennorrhoea) ismét az elnyomó

és erösitò' szerek használatát, göz- zuhany- és

tenger-fórdöket, végre fisszehuzó és másitó

fecskendéseket: ólom, horgany (Zincum),

vasas iblany (Jodeisen), timsó, étetö higany

(Sublimat) és különösen salétromsavas ezüst

(legsavas eziistéleg-pokolkö) oldatával. Elsö

szaki kóridomok fériinál. 1) Makklob. 2)

Makk és hudcsö-takár; avenus húrját (chor

da veneris) okozza а szivacsos test gyuladá

. sa, és hézagaiba hegedékeny nyirk rakodván

le rugékonysága vesz, és е szerint a tagme

redések alatt; a bai-langos test ki nem feszül
hetvén, a tag különféle irányban görbül

össze; ennek gyógyitására szükséges eleintén

minden 4 óriiban ismételt befecskendéseket

alkalrnazni nagyon föleresztett pokolkö-oldat

ból (1 szemer 4 obon vizre) ezután copaiva

balzsam és cubeba-bors ajánlandó. 3. Kis he

relob (epididymítis); a hudpsö gyuladása el

terjedfa magtartó hólyagcsákhoz, а` levezetö
`edény (vas deierens) Aés mellék- vagy kishe

rékhez; de néha az ondózsinór ninos megtá

madva, s a mellékherék bántalma inkáhb

csak rokonszenvi (sympathicus). На állandó

а fájdalom, a tapasz-boritékokat hosszas ide

ìg nem kell hasznàlni, ha pedig a here'k igen

gyorsan kisebbülnek, gyakorta kell megújita

ni a tapaszt. 4. ASzorulatok görcsös, lo

bos és állandó szorok (strictura); ez utóbbi-

akban meg kell kisérleni a tágitást szálacsok

¿nal (Bougies), е2 „ш гышесезеп иен ¿get

ni; ha pedig keményedések és hegek okoz

zák a szort: karczoz'ni (seariûcare) szükség

'egy bizonyos saj'átszerü' eszközzel."'5îAdüi-”"M4

mirigy (glandula prostata) kórai Casper és

Ноше szerint. 6. Álutak, leginkább а mü

szerek bevitele által okozottak а szoroknái..

7. A Cooper mirigyei daganata. 8 Húgy-át

szürò'dések. 9. Sipolyok (fistula). \

А nök takárja (Blennorrhagia) a mél;

hüvelyben, húdcsöben, és méhben fészkel

het. — Mind ke't nemnél következö takár

alnkok létezhetnek; 1. Bujatakáros szemlob

(opbthalmìa blennorrhoica) у csupán érintés ál

tali ragály következtében támadó. Gyógy

módja: lohellenes szerek, _ és pokolkö.

2. Alfeltakár, päderastria következtében. 3.

Száj, orr és iiiltakár nem fondul elö. 4) Teng

mények (Vegetationen), mellyekafúgölyöktöl
(сопаупош) feiböi»A takarójok .anal kul-onbez

nek; ezek nem érdemelnek kiiiön bánást mint

illyck, és a börnek a kifolyás általi hosszasb

ingerlése által származnak. 5. Fityma-küteg
(herpes praeputialis). 6. Börvar (eczema). i

7. Börhámlások,_ kisebesedesek. _ _

А valódi bujakórnak (Syphilis) elsöfokú

jelcnségei: 1) Abujafekély; ez különnemii,

és magát ragályos átiiltetés által jellemzö fe

kély;'eieintén csak helyben, késöbb, aie

kélyre nézve kedvezö viszonyok közt, közön

séges méreg-áthatás 'jelenségeit bozza eiö.

A róla vett genynyel történt oltás helyén egy

piczi pattanás (papula) támad, ez késöbb nö

vekszik s hólyagot (pustula) mutat, mig` vég

re saját külemü fekélylyé növekszik. Ha nyál

kaerszények (bursae mucosae) veszik maguk

ba a mérget: takonyerszényibujafekély (Fol

licular-Schanker) képzò'dik. A fekély kiilön
hözö alakzata szorint Ricord rágó (phagede

nisch), sarjadzó (diphtheritisch), kemény, ke
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ményrágó (indurírt phagedenisch) és fenés

. bujafekélyt különböztet meg. Ezen különbözò'

jellem la beteg egyéníségében alapszík7 nem

pedig a méreg különbözésében; а sö'm'órös

és fenés bujafekélynek ritkàn következménye

I _ а közönséges bujakór, а rágó-sarjadzó (phaged._

'díphtherit.) bujafekély gyakran eszközli azt,

а kcmény pedig cs_aknem mindenkor; legbiz

tosabb ösmeftetö jelt squgáltat а beoltás.

Ha abujafékély dobbal (hubo) is szövetkezik,

méltán félhetni a köz bujakórtól. A tisztán

helybeli gyógyitás nem növeli a köz'ónséges

bujakór kiütésének lehètöségét. — Gyógy-'

mó'd: ahólyagos fckélyeket meghegyzett ро—
kolkövel kell égetni mind addig, mig csàk a

sebföIület tisztának nem mutaßkozik, ezt kö

vessék szagos borrali borogatások. А rágó

sarjadzó bujafel'iélyben7 valamint a fenés rá

góban is vizes makonyvonattali borogatág,

nyugalom, és Czélszerü étrend kivántatik; а

keményedett bujafekély higanynyali gyógyitást

kiván7 mert ezt már nem nézhetni pusztán

helybelì bajnak; külsöleg édes higany- és

mákonybóli kenöcs, belsöleg estvénként big-

iblacs (protojoduretum hydrargyri) —— és

8--10 nap mulva reggel is 1 szemer, labdá

csolgban (rendszerìnt beléndekeh-hyoscyamus

— is adván hozzá). А keŕnénység lágyulata

elsö jelensége е szer hatásának. 2) Doh; ez

Sebészet,

58. Az újszülöttek szenlgyu.

“видней-61. (Folytnt.)

A szóban lévö szemlob további kìme

netelei a magán а szemtekén clöjövö életmíii

változalok, me'g pedíg ¿1) А szaruhártya opált

játszó színe —— а kötvérömleny kiterjed egész

а szaruhártya széleig; ezt olly folyadék réteg

szokja hevonni, melly úgy látszìk, mintba

porral ienne vegyülvè, s rajta keresztül csak

t'ókéletlenül különböztethetni meg а látát. E

mellett а szaruhártya néha színtelen marad,

a) egyszerü gyuladásos in'ger következménye,

b) a bujakóros méreg fólszìvatásának ered

ménye; ez utóbbi esel: van_100 közül 20

esetben. A bujafekélynek pokolköveli égetése

nem hoz elö dobot. A'rögtöni dob (Bubo d'

embée) Hergt szerínt többnyire elrejtett bu

jafekély következménye, mellyet pontos vizs-l

gálat után a méhhülvclybon, a méh nyakán, az

egyenes vagy végbélben, a hudcsöben felfö

dözhetni; azon kevés esetekben, hol huja

fekély nincs jelen7 a dobotgörvélyes mirigy

dagnak kell tulajdom'tani. — Kemény buja

fekélyt többnyire keményedett dob követ. Ед

szintén higanynyal kell gyógyítani. —- Abar

madrendü bujakór ellen a hamiblacs (Jodkali)

legjobb szer. — A bujakór gyermekeknél,

Iegtöbbnyire másodrcndü s az anyáktól ö

röklendö; az atyai mag általi átültetést ta

gadja szerzö7 nem tartj'a hihetönek azt sem,

hogy a gyermekre ragadhatna e kór bujakó

ros dajkájáról. Tagadja sz., hogy a bujakór

a 7-ik hónapban elvetélést okozna. A bujakó

ros gyermekek szìiletésök óta beteges kinézé

süek, és nehány hét múlva testökön rézszínů

foltok tünnek elö, vagy fúggölyök (Condylo

ma) az alfelen sth. -- (Сапы. Jahresb. über

d. Fortschr. d. ges. Med. VIII. Heft. 1. J.)

K á r o ly i.

szemészet.

néha vl'zzöld szl'nzetet ölt magára. A szaru

hártyábani ezen változás néha kevés парок

—— de néha több hetek multúval szokott el

oszlással végzò'dni, а nélkül hogy nyomot

hagyna maga után, s а szemnek átlátszósá

дм késöbb akadályozná. 2) A szaruhárlya

átla'ntszatlansága7 mi nagyon тын jö ek'í. Ha

е tünemény beáll, a szaruhártya sziìrkés fe

hér lesz1 de ‘ósszeállásában még semmi vál

tozást nem щиты, söt átl-átszóságát is visz
szanyerhelti. 3) Szarupuhulás. -- Ez a megho
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mályosulás következménye, és két alakhàn

jelentkezhenk. Legiöbb esetekben közep'éi

egy kis sárga pont loglalja> el, és a szaru

hártya lemezei ott egy kissé hesülyednek.

Ezen kóros helyet lassanként gyürůk veszik

körül, mellyek létöket ugyancsak a szaruhár;

tya ezen változásának k'ószönik; az elöször

besülyedt hely átlyukad, és az életmiiségébeu

hasonlóan megváltozott környéket hasonló

pusztulás éri. Nehány ritkáhb esetben a sza

ruhártya egész kiterjedéséhen egyszerre válik

sárgává, és a szemre okozott legkissehh nyo

más vagy érintés alatt megl'akad egesz terje

delmében; igy például, ha vizsgálás alkalmá

val a szemhéjjakat fólakarjuk nyitni. 4) Üm
lenyek a szarulemezek között; szarugenyair.

_ На tejszinüvé lön is a szaruhártya, nem

mindig követi aztmeghomályosodás v. elpuhu

las; e helyett geny rakodik lemezei közé.

Ezen kis `eenyrakodmányok, mellyek gyakran

soká változatlanúl maradnak, ha a fólülethez

nem nagyon közel feküsznek, könnyen föl

szivathatnak, és illyenkor rostos maradványt

hagynak hatra, melly hizonyos idò' mulva vi

szont eltünik; vagy' szaruhz'ilyog támad, a

szaruhártya kissebh vagy nagyohb részét е!—

foglaló; de gyakrabban a szaruhártya melsö
l lemeze lassanként elpusztúl és fekély marad

helyén. Az igen hamar lefolyó esetekhen a

szaruhártya t'ólületes lemezeit egész kiterje

désökben hirtelen fólemeli valamelly folytono

san kifelé törekvö Íimleny, az egész hártya

végromlását eszközlendö. 5) A szemteke

életmüvi változata. A szaruhártya egyetemes

elpusztulása következtében a szemteke nagyon

megnyílik, lolyós hennékei akadály nélkül ki

futnak, csupán a hilvelyek maradván hátra,

minthogy azokat sejtszövet és izmok támo

gatják a szemgödör fenekén, s itt egynemü

anyaggá változnak. _ 6) A szivárványhár

tya elöesése. A szaruhártya részletes pusz

tulásával kúpos nyilás tániad, mellynek alap

\

ja kifelé аммиак. Ezen nyiláson' 'kifoly a@

viznedv, maga után vonja a közel fekvö szi-l,

vz'irványhártya egy karélyát,l s ezl a nyilás-,î

ban fónnakadván, mintegy-dugaszt képez,f

melly a többi lolyadékok kirohanását rn'eggá-~ ‚

tolja. Ha a kór nem teszen több elölépést, a)
szaruhártya összenö a szivtlrványhz'irtyával,fI

és behegedvén, .a szem nem csak eredeti

alakját megtartja7 hanem'részint müködései

is fennmaradhatnak. Ha ellenbena lob tovább

is tart, a képzò'dött nyilás nagyobbodik, és а

szivárványhártya elöcsése a szem folyósrhen

nékei nyomása által mind addig növekszik,

mig csak a folyadékok szabadon kibocsátásá

ra elegendö nagyságúvá nem lesza képzödött

fekélynyilás. A szaruhártyán több fekélynyi

lások is miitatkozhatnak, mellyeknek minde

nikébe egyegy darah része henyomul a szi

várványhártyának; ez által épen annyi kis

félteke alakú feketés dagocskák származnak,

s ezek a szölöfürthöz nagyon hasonlóak Ievén

fürtös szarucsapnak (staphyloma racemosum)

neveztetnek. —— 7) Szarucsap. Ha agyuladás

épen akkor hágy aláhh, midön a szaruhártyán

hizonyos puhaságot hozott elö, de a melly

puhulás még nem olly jelentékeny, hogy reá

szétszakadńs következzék, elöáll a nevezett

kar. s) végre ritkább esetekben ramad

hatnak a Szaruhártyán kifekélyedések, а nél

kül hogy ezen hártya elöhb tejszi'nzetet vgtt

vólna fel, vagy lemezei közt genyömleny lett

vólna. Illyenkor elöször egy igen körüllrt vö

rös pont tünik fel, mellynek egyenszerü szin

zetén még fegyveres szemmel sem vehetni

edényképzödést észre, de felé a szomszéd

köthártyz'ihól igen teliilt edénysugárok nyúl

nak. A vörösséget csakhamar szürke alapú

fekély váltja fel éles széleivel, vagy ellenben

csak felületes kifekélyedés, melly csak úgy

vehetö észre, ha a szaruhártyát oldalvástvizs

gáljuk. Az illyen fekélyek nem hatrlak mélyen,

mert ha halál nem jön kiizbe, hihetleß gym“

c ‘ 3
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In

sasággal behegednek, bizonyosfkes'obb elmu

ló fehér foltocskát hagyva'm magok 1111111.

Nem ritkán hosszas takár után, és а

szemhéjjak kisobesedése mellett is egészséges

marad a szaruhártya; ellenben a csekélynek

látszott szemlobok, a külrészoket épen hagy

va, de a mélye'n fekvö részeket megtámadva

sebes léptekkel viszik a szemot végromlása

felé.

Ezen szomgyuladasban könyár, fény

iszony, fújdalom s ennek következtében 111

matlanság nagyon ritka, minthogy illy élet

korban még könyelválasztás nem is történik;

fényiszonyt csak -ott vett észre szerzö, 1101

szivárványlob is szegödött a gyuladáshoz. A

mi az egyetemes kórjeleket illeti, mind addig

jó étvágyat és szint tapasztalt szerzö a kis

szenvedöknél a kór leghevosb roliamai közo

реи. 13, ha csak a bolek is a kórkörbe nom

ragadtattak. Ha heves 1112 vólt jelen, közön

séges kórnak kellett a játékba vegyülnie. E

szerint az újsziilöttek szemgyuladása Iénye

génél fogva tiszta helybeli kórnak Iátszik len

ni, mégis, bár ezen életmü nem olmulhat

Ian fóltétele az életnek, kivált kórházakban

halállal végzödött. Ezen úgy tetszö ellenmon

dat azonban kilnagyarázható a sokféle kór
szöveményekböl, mollyoknek ve baj kivált

kórházakban 11111 van vetve , igy a hélcsò'loh,

gyomorpuhaság, és tiidölob stb.

Néha megtörténik, hogy a botegség bi

zonytalan idökben és ösmeretlen befolyúsok

következtében folyamata vagy tiineinényeire

nézve is saja'itszerü idomot ölt fel, melly

minden illyes betegeken nyilvánúl és közön

ségesen járvány-terjedelmet veszon.

Nom vévén tekintetbe a fólebb leirt

életmiivl váltoaásokat, következö kórboncz

tanàt közli szerzö as iijszülöttek szemgyuladá

sanak.

A köthártya túltengései a takonyhártya

eletti sejtszövet átszürůdésének köszönik létö

ket, 'a takonyhártya Ielületén magán soha

Som látható semmi kóros termény, Ugyanozt

állitja a szemcsésedésröl is. A gyuladás je

lonségei rész szerint halal 1111111 el tiinnek ; igy

a vörösség, mellyet violaszin valt fel; a da

ganat stb. 4

A mi a szaruliártya'gynladását illeti, az

opálszin nem Iátszik többé a holttesten, söt

már az élet utólsó napjain látszik. az eltünni.'

A -meghomályosodás esetében а lemezek nem

fuggenek olly szorosan egybe, mint a rendes

állapotban. Ha а szaruhártya Iemezei közt

ömleny foglaltatik, a függöleges bemetszés

1111111 egy csöpp folyadék jö ki, és a szaru

hártya áttetszövé lész, de nem többé 1111111

szóvá. A szarupuhaság esetében, ha azt csak

igen gyöngén érintjiik is a szikével, a szaru

lemezek tömött, sárgás-fehér folyadékká osz

lanak foly hasonlóvá Iesznek 112011 folyadék

hoz, melly elò'àll, ha a szikével megpuhúlt

rostos szövetet vakarunk. A fekélyodés és

szaruátlyukadás a holttesten egyformán nez

ki, legyen bármi az azokat elöhozott kór.

Azon esetekben, hol a szivárványhártya elö

esett, a szaruhártya szabad szélc maga ma

gára szokott fólcsavarodni és a fekélybe be

nyúlni. Monnél nagyobb a nyilás, annál na

gyobb terjedelmü a szivárványhártya elöesé

se. Ha ez utóbbi hártyának nagy része elö

esett, a láta teljesen eltünik. Bármilly szinü

legyen is a szivárváuyhártya, az olöesés

mindig egyenszinii fekete. Ha а szaruhártya

nagyon megnyilt, akkor sem lencse- sem

iivegnedv nincs jelen. Hav a baj nem régi,

akkor a szivárványhúrtya a szaruhártya ‚ша

radványaira szokott ragadni és a lata nagyou

kitágult'; ellenkezò' esetben a szem a szemgö

dör fenekére vonúl vissza, és olly 111111111

anyagot képez, mellyen alig volietök észre

a tevö részek. (Vége.)

Dr. K o vá os.
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Eredeti értekezések és közlésok.

Utazási közlësek népbeteglégek köriìl.

Töltényi cs. k. tanácsos és proiessortól.

(Folytatása és vége.)

3.) A ki ezt fölfogni kivánja, ne

_kémlelje mindig csak az egyes betegsége

ket, és а járvànyos és honos betegségek

bon ne kémlelje csupán а kórjeleket, ha

ncm hasonlitsa а nagyszerl'i làzas kórokat

cgymással össze, és mindezeket пазу

hatású földviszonyi okaikkal. A ki igy ose

lokszik, valóban bámulásra méltó és 050—

dálatos eredményekre bukkan : làtván mint

uralkodik a földviszony hatalma nyavalyá

inkon, mi ellenállhatatlanúl okozza és vál

toztatja azokat; látja, hogy melegebb égöv

alatt а gó'zös tájakon а vàltólázak minde

n'útt honosok, és azokból, mint eló'bb

mondani, klilönbiélc dögvész szàrmazik, s

ez ismét _ hihetó'leg _ a föld gal

vaincus és magneticus különbsége szerint

különbféle; *) p. 0. а legmelegebb égöv

alatt a valódi dögvészek, а mérse'kelt de

‹ még lió' országokban hagymázos lázak,

niellyek ismét hidegebb országokban tak

nyos hagymáz (febr. mucoso-typhosa) jel

lemét öltik magokra (р. о. Bajorországban

lielve'liában, Savoyában, Hollandban),

mig végtére а váltólázakkal együtt éjszak

iclé megsziinnek, 1101 az éghajlat más ter

mészetl'í tájakat követel. Nevezetes pél

dául az, hogy Austria tarlomànyainak ha

vasai közt , és Helvetiàban, jóllehet а

niély völgyekben a sok tavak és folyók

u) Mennyi halánuk um (zen földviszonyiolrok

link minden élelniiiri clutrc, abból 111101

szik, liogy heleli és nyugoti lndiának ilo

rája és i'aunáju вшитый! ve'glelen 11111611

1161111 ‚ bár földirati helyzetök игуана, él

az éghnjlat lniiiösége egyfql'ma. _ Т.

mellett а levegó' igen nedves , а vàltólà~

zak még sem emelik fel fej'öket, és a

terjedf'i hagymáz, mint utolsó sugára а

honos váltólázas betegségeknek, inkább а

taknyos láz (febr. mucosa) alakját veszi

magàra, melly kétségkivůl szinte illyen

behatások melIett a melegebb égöv alatt

egészen más természetet штата. А ha

vasok orszàgában, a mély és nedves völ

gyekben minden'útt, a nyirkrendszer kap

kórhatású егбге, а miért is itt a görvé

lyes betegségeknek, a golyvásoknak és

hülyéknek (cretins) van hazája, midön а

melegebb égöv alatt a takonyrendszer qha

talmával aranyerek uralkodnak más üdült

kórokkal és senyvekkel, (cachexiae) mely

lyek abból származnak: p. o. а pokolvar, у

süly stb.; ésjobban dél felé arémképl'i bó'r

nyavalyák; a havasokon kiviil pediga mér
sékelt égöv alatt mindezek helyett а kösz-l

vény (arthritis) uralg; mint alsó Austria

ban, Cseh, és Morvaorszàgban, egész

Német és Francziaországban, Angolhon»

han: egészen éjszakfelé pedig, hol a vér

magasabb életmi'iségi fokra nem emelked

hetik, a sarki süly (scorbutus po

laris) jò' gyakran elò' löbb más senyvek

kel. Tobbször védettem már irásaimban,

hogy azon senyveknek , _ mellyek foly

tonosan uralkodnak az emberi nemen, és

a iöldírati égan behatásálól okoztatnak nem

ismert idök óta, a visszás életmód által

pedíg még inkább szaporodnak: noveze

lesen az aranyeres senyvnek, köszvény

nek, népkóri sülynek _ szinte olly kö

zönséges kútfejök vagyon, mint elöhb

több lázas betegségekröl mondám; csak

hogy ezek hatánylóinak (exponens) olly

з.
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eredeti és alapos nyomdáját nem Лешег

jük, minó't a lázas betegségekre nézve а

válbólázban lehet gyanitani. Mindhárom

nak anyagi eleme mindazáltal а Vvérér

rendszerben rejlik, és kétségkivííl mind- _

három egy kórrá válnék ha egy égöv а1а1ъ;›

штопать. На kelet és nyugotnak höî;

tartományait kivessz'úk, Europának mele- г

gebb országai a köszvényt, alig ösmerikf

Tapasztalásom szerint alsó Magyarországjf

han , Tót és Horvátországban, Наташа-Д

Ьап, egész Olaszországban, déli Fran-:1>

oziaországban, és tudtomra Siciliában,

Spanyol, Portugal és Görogországban

azon senyv, melly nálunk s a fólebb neve

zett orszúgokban köszvénynyé válik, arany

eres senyvvé fajúlfaz éjszakisark felé pe

` dig, nevezetesen Scandinaviában, Film

landban, Grönlandìában, mint szinte már

Svêd ~és Norvégországnak, Oroszhon

hak _éjszakí részében az úgynevezett sar

lij sülylyé alakúl. Nálunk is mind azon or

éiágok vonalában , mellyek az europei hi

degebb tartományokat a melegebbekló'l el

` választjá'k, p. о. Ге1зб‚Ма5уагог5253‚ Aus

tria, egy része Stiriának, egész Camio

На“, Carinlhia, Istria: mindhárom senyv

hek làthatni példáuyait, csukhogy az е

gyiknek vagy másiknak аппы jobben' fel

u'lnik hatalma; mennél közelebb esnek az'

orszàgok a_ déli vagy éjszaki égöv felé;'

jelesen а középmérsékleu'í europui tarlo-_

mányokban а köszvénynek .van hazája.

Hogy ezek csakugyan egy anyának szülöt

tei,” már majd meggyó'zó'dtem kelló'leg sa

ját tapaszlalásaim után is, látván, hogy

az aranyeres és köszvényesl kórfolyamok,

mindenik betegség honában természetökre

nézve azonos, csak alakjokra nézve kü

_ lönbözö betegségeket szíílnek, ezek közé

tartoznak nem csak a has életml'íveínek

pangásai (stases) hanem a szív és азу

velö betegségei is , továbbá a húgykökór,

és osontkór. *) Nagyon sajoálom, hogy a

-sarki sülyre nézve, щепу az aranyeret.y

§szintúgy mint а köszvényL--mintegy magá

I¿bei szivja (absorbet), tapasztalások hiányá

val vagyok ; de amennyire olvasásom ta

m't: ezen betegségekbó'l is Szintúgy szlv

és elmekórok fejló'dnek ki az éjszakí sark

felé (mart а délsark lakatlaìn) ‚ шт! ná

lunk az elc'íbb mondott okokból. _

4.) Már ha ezen kórok az emberi

nemzetben égaljhoz кыш (climaticus)

senyveknek elönyomdái -(prototypus) és

д а földirati (geographicus) égalj befolyäsá
ljtól okoztatnak, több más szinte égaljhoz

мыть senyvek kisebb kiterjedésüek,` és
csaik а helyirati (topographicus) égal] be

halásának köszönik eredetöket. A mi által

ha egy foldabroszon kiterjesztve gondol

так аи епбььяеьеь; lámók, míkép ez ii

tóbbiak különbféle pontokon és _vonalokop

elszórva amazok közé vonúlnak. Ezek И}
-zé tartozik Va görvélykór (scrophulosis)§

gümöcskór (tuberculosis), angolkór (rhaf

chitis), vízrák (поша)‚‘ hülyekór (creti

nismus), lengyelfúrt (plica polonica), ~

Schärlievo, állbó'rvész (mentagra), bör

senyv (pellagra) stb. A gyarmatok fek

vése а föld magasságát tekintvén, а he

gyek, vizek ‚ а Fold és terményeinek mi

nó'sége, a lég vegy'ulêke különbkülönbféle

helyeken kétségkivül olly hatással bírnak,

hogy egyrńàstól valamiben különbözó' sor

vadásoknak , senyveknek okául szolgál

") [gen шатаю; liogy a lnìgykö- éq ‘csonikól'

(штат et osiosis) jelenleg Aus-triában

mind вины, x'itkúl, ellenben (Лапы-пав

ban, hol a küszvúlynek тёк ln're is nlig

. van, парил naprn szaporodík; és ногу

miudkét belegnégnek álbiráluti lnůköde'seì

ńlíal ift és utf, a szív és agyvelö élelmi'l

vi beiegségeì, és стыке! az elmezavarok

"плашкам, nönek. - , Т.
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oak. De ezeket is mélyebben kémlelvén,

tapasztalni lehet, hogy majd mindannyian

valami eredeti nyomdában feneklenek. De

ezen kémleletek több időt kívánnak, mintsem

hogy most azokat sok dolgaim miatt folytat

hatnám. Ha szaporán leirt gondolataim az

előbbeniekre nézve némi figyelemre érde

mesittetnének, nem fogom a. folytatást

elmulasztani, értekezvén aztán különösen

a naponként szaporodó elmekórok okairól

is. Itt még csak azt akarom megemlíte

ni, miszerint némelly orvosoknak azon

hiedelmök és állításuk, hogy a váltóláz a

gümőcskórt magából kizárja: azaz, hol

váltólázak uralkodnak, ott gümőcskórt

nem láthatni, és megfordítva, nem hű ta

pasztaláson alapúl. Mert, habár Olaszor

szágban, a váltóiázak honában észreve

vém is , hogy ezen kór itt sokkal ritkább

mint nálunk , mindazáltal mindenütt láték

gümőcsös tüdővészt (phthisis tucerculo

sa). Nem tudom, hazámban úgy áll-e a

dolog, de nem kétlem ‚У ott is fognak gü

mőcskórok mutatkozni azon tájakon is, hol

váltólázak honosak. Mindenesetre azt kell

e betegségre nézve megjegyezni, hogy a

szerint, mint a visszás életmód-melly

ből a 16-ík század óta e kór kifejlett —

terjed a nemzetek között, a szerint ter

jed ez'ís; és habár a gőzös levegőben

nem fészkeli is annyira meg magát mint a

szárazabb de különösen a hirtelen változást

szenvedő légben, hol általában a tüdő be

tegségei számosabbak: terjed mégis és

vmutatkozik illy helyeken is. Ez okból jól

lesz ezentúl is mint ez előtt a tüdővészes

(phtbisicus) betegeket illy helyekre által

tenní, hogy bajuk kissebbedjék, és ha

lehet, follábbadjanak.

Ezzel bezárván jelen levelbelí érte

kezésemet, arra kérem önt, figyelmeztes

se ns. honfiaímat és ügyfeleinket követke

zendő tervemre: Én t. í. régen átlátván,

hogy a vnépkóros (pandemicus) betegsé

geknek kútfeje kivétel nélkül a honos kó

rokban (morbi endemící) rejlik, mindig

azon töröm fejemet, mikép tehetném .va

lószínűvé, mikép értethetném azt meg,

hogy mint lánczban egyik gyűrű a mási

kon függ: a szerint van ezen betegségek

re nézve is egyik okozat a másikkal kap

csolatban. Ezen tervemet egy nosogra

phicus foldabrosz által kívánnám néminé- `

műkép elősegíteni; de egy illyen abrosz

olly sok előkészületet kíván, hogy egy em:

bérnek mindent, mi ahhoz megkívántatik ,

kikutatni lehetetlen.) Ugyanazért az ön tu

dományos organuma által szeretném tisz

telettel fölkérni honi ügyfeleimet, különö

sen a vármegyék főorvosaít, hogy vagy

névszerint, vagy a mint jobbnak ítélnék,

egy kis abroszon kijelölni méltóztatnának

azon pontokat és vonalakat, meilyeken

akár az emberek, akár az állatok közt,

akármiféle honos (endemic) betegségek

uralkodnak: följegyezvén röviden mind

azt, {a mi illy helyek helyiratí égaljához

tartozik, u. m. a helyek fekvését, az ál

ló vagy folyóvizek vonalát, a föld és lég

L- az erdők, mocsárok, berkek stb.

természetét, a nép életmódját sat. -‘

Ha ezen adatok vagy közvetlen, vagy

önnek újsága által Magyar-Erdély és Hor

vátországra nézve hozzám juthatnának,

igen -- igen le lennék hazámfiaí eránt

kötelezve. Mertha csak az austríaí bíro

dalomra nézve is elkészithetném ezen no

sographícus abroszt, ——- а nosographía,

mellyet egészen máskép szoktam fölfogni

mint mások, kétségkivűl igen nagy vilá

gosságot nyerne. ‘)

 

*y Szükség e ide ide mm ügyfelünk fölszólí

táxát támogató szavukat mellékelni З А‘Мщу.

а czél ollyanok, hogy midőn kevés idővel

ezelőtt a budapesti k. опий egyesület előtt
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I. K özlé s. ,

А herék giimó'kóros 01111111

111311, jobb oldali másodlagos

vizsérvvol párosúlva. (Tuber

culosis tosticulorum, cum hy

dro celo consecutiva late

ris d extri.)

E lolyó iskolai év october 111111011

dikén, egy 27 évos fazekas legény vete

tett fel kórodúnkba, kinek mind két here'

je _az 01611 kilencz hónappal _ minden

01610 járt eró'mi'ives behatás nélkül _

kezdett keményedni és dagadni. A baj

sebes léptekkel haladlott elöre, mellyan

kórhatárzata a~ következó'képpen történt.

Ha az eló'ttünk fokvó' egyed külsó'

ne-inzòl részeit megvizsgáljuk, а borékban

mind a két oldalon 101111116 nagysàgú kóros

daganatokat taláhink, mellyek közíil a jobb

oldali gyermekfej nagyságú, a balóldali

ludtojásnál .valamivel nagyobb. A jobbol

dall körtvólyidomú, egy szélesb végbô'l

1.1. 1‹031‹011у01›110 csúesosodó; a bal daga

nat vegy oldalról öszve nyomott tojàshoz

.'hasonlit. Mind kellö Ieltt'ínó' noliézségl'i,

felülete mindeniknek cgyarános, mindenik

1010110 feszes; de а jobbfelöli 016116100

. mileg engedékeny, 3 rugékony, csekély

hullámzást nyilvánító, 1111136 lolo kemény

és feszcs; а bal egész kiterjedésében `on

gedékenytelen s keinény. Eró'ssebb u'yo

ál'alam ismerelesekke' lrllek, 011у lne'rlo'k

bul nyerŕk mag u közpiirlolaisi, liogy lia

sonló.benyomásról az egész magyar orvosi

közönsegníl és 111111111 010011101! y rò'l

nem lehet kelelkednïillk. Sz e rk.

más, _ а balnak egész kiterjedésében ,

a jobboldalinak hátsó fclén azon kellemet

1011 érzést gerjeszt а betegnél, mellyet

érzünk, mikor a tökgolyó szotittatik. Egyéb

ként a daganatok nehézségétöl, s a~1àgy

részek kitágításából eredó' feszt'ílési 0120

sen kivül, nem panaszkodik a beteg sem

niiró'l sem. Emlitnem kell meg: .hogy a

borék az alatla lévö'daganattal ninos 320

ros összef'uggésben, inert annak 116101161

mindenütt szabadon ranczot lehet képezni,

tovàbbá meg kell jeleluem : hogy а daga

nat mind a két oldalon, alúl és feli'il glim

bölyeg véggol határozódik, 3 hogy atlagyék-l

gyt'íri'it mindkét 10161 szabadon tapinthatni.

Végi'o a helybeli tiineményekhez

kellmég sorolnom, hogy 11 jobbóldali da

ganat oló'felén a gyertya, vagy `napvihig

keresztül világít, а baloldali pedig egé

szen sötéten marad. .

А beleg azt állitja: hogy ezen daga

natokat _mintegy liárom évnegyeddel ez

01611 vette vo'lt logelöször észre, ós pe

dig mint -tojás nagyságnyiakat, _ mely

lyek rövid 10611 tetemes nagyságra nó'ttek,

a nélkül, hogy vagy eleinte vagy 1103611

bcn fájdalommal lettek vólna párosúlva.

Eunyit a helybeli bántalmat _illetó'leg

Fiatal 27 éves egyediinkön az ~alta

1111103 allapotra nézve is fontes kórjelek
ötlenek szemeinkbe, ide- tartoznak: a

duzzatt, pülfcdt, vizenyx'ís mivoltu (pas
tosus) arez ;V a sovány, kiaszott, nlajdnem

izoinnéiküli törzsök, és végtagok; a pety~

hüdt bär; tevábbà'v а törzsök- 03 nyak

visszcrek feltünó' kidagadása, yisszeres

(varicosus) mivólta; ide tarlozik végro a
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nehéz,` osörgíi' s hörgö lélegzés; az ero’

szakos köhögés; a mellkas jobb oldalán

а kúlcscsont alatti kop'ogtatás által nycrt

tompa hang, a hallgatódzás alatt észreve

hetii lélogzési zörej osörgéssel (Rasseln)

és kerepellésselv (Schnurren) vegyiilve;

пот de a kórtünemények egész tárháza,

és niégis mindanyían ugyan egy bánta

iomnak jelei?

K ó rha l'á-rzn t. Mindenek сим а

holybelì bajokról.

На а borékban lévt'i részekre a boncz

tanbói visszaemlékezünk, nem de ogye

dííl a here hüvelyküntöse (tunica . Чад

ginalis, testis) s a here felelnek meg

az elt'ittünk lévó' formának, úgy hogy ez

. által- o'da intéztetünk, hogy a bántalom

székétezenrészekben keressük. De ha a

tükzaeskó alkalrészeit rétegröl rétegre

követjiik is, csak ezen kórszékre találunk;

mert a borékot egészen szabadnak látju'k,

valamint az aletta lévô’ sejtszö'vetet és bó'

nyét is, s ha ezen részekben fészkelne

a daganat, elterjedt idomú vólna az, és

nem gömbölyeg. A here hüvelyköntöséró'l

meg kell jegyeznem: hogy az egy magába

visszahajlott tömló'bó'l áll, mellynek he

liojlott része а here nagyobb részét be

vohja, tehát az utóbbival sz'oros egybe

fiiggésben van. A viszony közt'úk -ollya

tén, 'hogy a here hüvelyköntöse а horék

ban olöl van, mügötte log a here. Eze

ket а részek alkatásáról eló're bocsàtván,

lassuk, milly nemii bántalom fészkcl 21201:

Ьап i?

A jobboldali daganatban катанию

ЬпПётгёва here hüvelyköntösében, mint

lömiöben lóvó',-folyadékra mutat, melly fo

lyadéknak viz-áliományúnak kell lenni, mcrt

atlátszó, s тега nagyobb foku lob timeL

ményei nélkül lassan képziidött.

illy átlátszó vizáilományú kórosfolya.

dókot' а iestbenv savónak (serum) neve

zünk. AEnnek következtében tehát azt

mondhatnók: hogy а here hiivelykön

tösében lévô' savós gy'uledékkel, v i z sé г

vel (hydrocele) van dolgunk; dc a bal

oldali daganat legkevésbé' sem átlátszó,

s nem hullámzó, hanem kemény, vs ily?

lyen а jobbfeló'li daganatnak hátsó fele is.

llt tehát másnak kell а dagonatban lenni

mint folyadéknak; _ és mivel a szori

tás alatt а bal daganatban, s a jobb olda

{так hàtsó feléberi oily érzés támad, mint

niikor а here üszvc nyomatik, következik

hogy ezen utóbbiban, nem pedig a here

hüvelyköntösében fészkel ezen ke'mény és

feszes daganat, mire méga baloldali dá'

ganatnak a here formájával megegyezt'i

idoma is mutat. Azon körülmény: hogy

a baj` kifejlt'ídését а heteror állitása szerint

sem nagyobb eró'mi'ives behalâs, legalább

semmi séries sem elô'zte meg, _ továb~

bá azon kör'nlmény, hogyez oliy sebesen

nätt, ssmind a két herét meglepte az el

fajulás, azt gyanittathatják velünk, hogy

annak áltaiános kóralkotmányos okok

bó_l kellett származnia. És valóban iga

zoltatatìk is ebbeli gyanitásunk, ha fiatal

betegtink sovány és izomnélküli törzsökét

s végtagjait megtekintjilk: a pöfi'edt arcz,

a duzzadt arcz, :i duzzadt ajakak, a laza

Мг pedig а görvélykó'rnak mindennapi jel

lemzó' tüneményei, melly ha nagyobb mér

tékben van kifejllidve, kóros gümt'iostis

1erakodásokat szokott a test klilönféle mit

szereiben, fökép az edénydús miiszerek

-ben képezni.

Hogy itt а tiidt'ikben gilmó'csös lera

kodások légyenek jclen, mutatják nem

csak a kopogtatás és hallgatódzás a'iltal

>nyert jelek, hanem а iégcsíívek nyálk

hártyájában lévó’ inger és hurutos elválasz

tás is, mint а шаб giimó'eskór szokott

kiséró'i. Позу а tiidäkben giinn'icsös le

rakodások legyenek jeien, minélfogva а
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tüdökavér- és lég-mozgásnak nem enged

nek elég szabad tért, mutatják még а vissz

ereknek daganatjai, mint a mellyek a kor

látolt vérmozgás miatt kiduzzadtak. 1de

mutatnak még: a nehéz lélegzés s atöké

letlen vérkészítés, és hijányos táplálódás

is, szóval: nagymértékben görvélyes test

alkotmány, ennek következéseként' пазу

mennyiségů gümt'ícsös lerakodás а шавк

ben. Ezeket látva nem természetes e, hogy

hasonnemü kórterményt keressllnk a he

rékben is, tehát: a herék giìmó'csös

cl f aj úl á s á па k (tuberculosis testículo

rum) nevezzük a nyavalyát; és pedig egy

тени tisztán, más felöl vízsérvvel (hydro

cele) pàrosúlva. A gümöcsös lerakodás

mint elöleges eredeti, a vizsérv mint

másodlagos kór; mert az illy gümŕícsös

lerakodás gyakran könnyü fokú ellenhatást

okoz a környékezö můszerekben, melly

nek eredménye a here hüvelyes köntösé

ben mindenkor —-— savós folyadék.

Ennyit а kórhatárzatra nézve. A

kórjóslattal sokkal rövidebb leendek, és

még rövidebb a gyógymóddal.

А kórjóslatra nézve nem soket mond

hatok, mert ezen bajt semmiféle sebészi

könyvben sem találtamleírva, és лишаём,

mit róla tudok, elmondandok, ha azon

egy esetet, -- melly Bécsben a kórház

b_an gyógyitásom alatt vólt - röviden

leirom. A beteg mint egy 30 éves magy

mértékben »gövélykóros vólt', s kettös,

gömbölyeg ökölnyi nagyságú daganattal а

borékban vétetett fel а kórházba. А da

ganatok fájdalom nélküliek vóltak, jobbadán

kemények, feszesek, elöl engedékenyek,

keveset hullámzók; az ondózsinór mind a
két felc'ílY égêsz'éń'kemény és dagadt, az

egyed sovány, kehes, tüdögllmöcsös. A

bántalmat akkori ismereteim szerint úgy

nevezett hússérvnek (sarcooele) kel

lett neveznem, -l noha ezen általános

határozatlan megnevezés ki nem elégitett;

más nevet pedig mindenkönyveim meg

olvasása után sem tartottańl reá alkalmaz

hatónak. Megmutattam ezen esetet az in

têzet minden szebészeinek, de senkitc'íl

sem nyerhettem kielégító’ felvilágosítást.

Betegem kóros alkotmánya oda utasltott,

hogy а daganatokat noli me tangere-knek

tekintve a тщетны 6rizkedjem. Az egyed

közel egy évig теша: osztályomon, s a

következŕí tapasztalatra adott alkalmat: a

daganatok mińd két oldalon növekedtek,

s az új kórtermény hullámzó sengedékeny

lett, késöbb több helyeken lobfészkek s

kis tályogok képzó'dtek a dagokon, a tá

lyogok felnyitattak, mellyek után fekély

járatok maradtak; ezekböl szllntelen szi

várgott az ey, s a bevitt kutasz húsos

keménységü, érzéketlen s köńnyen ke
resztííl szúrható anyagra ljött.> A nöttön

növf'í daganat végre mindinkább kifeszl

tette a fekélyjáratok nyílásait, és két na

pi éles fájdalmak után annyira kitágította

balról azokat, hogy a seb fenekén a fe

hér szivós, túróhoz hasonló egyarányos

gyurmát паша, s mint gümöcsös tömeget

megismerni lehetett, mellynek kiküszöbü

lését a nyilás tágitásával kellett elösegíte

nem. Hasonló gyurma jött ki néhány hét

múlva a jobb oldali daganathól is, а nél

Ш! hogy a beteg àltalános bajai legke

vésbé isjavúltak vólna. A gümöcsös gyur

ma helyén görvélyes fekélyek maradtak hät

 

_ra. Illy állapotban vólt a beteg, mikor

az osztályt elhagytam, s késäbben mint

gyógyithatlan а slnlödäk osztályába tête

tett által. Innét kitetszik, milly jövlít lehet

jósolni a mi betegünknek is, s а betegség

természetéböl világos, milly tehetetlenek

vagyunk illy esetek gyógyltásában. A kór

boncztan újabb kutatásai oda mutatnak,

>hogy gümöcsës lerakodások а herékre,

fökép pedig a mellékherékre sokkal gya
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koribbak, mint azt a sehészek eddig вуа

nították. Az újabb kórtanok azt állitják

továbbá, hogy illy gümöcsös lerakodások

a herékbe, olly kényes fészke а gümöcs

vagy görvélykómak, mellyhez ha szeren

csétlenségre hozzá nyúl а sebész, vfeliz

gatja az általános kór pislogó tüzét, s elö

sietheti az általános gümöcskór kifejlödé

sét. Kör'unk tehát a jelen esetben csak

annyira lerjedhet, hogy а borékban lêvó’

feszltö fájdalmat az által enyhitsük, hogy

lecsapoljuk az elég пазу mértékben öszve

gyíílt savót, továbbá hogy enyhitsük a

légcsö nyálkhártyájában lévô’ ingert, s

hogy czélszerü életmódot, s a falusi leve

göt ajánljuk a betegnek. Biztos gyógyszert

a gümöcskór ellen fájdalom! még eddig

senki sem talált fel.

Nagy számu сёл-7535501:

egy gyenge. ideges külemü

hölg'yen. Múlt évben Zalamegyében K-n

létemkor egy Наш], gyenge hölgyhez va

lék hivatalos, ki életének 9ik évében elöbb

több izben visszatéró' orr- таю, pedig ful

vérzésekben s_zenvedett , mellyek minden

14-ed nap újra beköszöntettek; 16 éves

korában megjelent hószáma, s minden te

kintelbeni rendellenességeken шить е

jelen korig. Ezzel megszl'íntek a fentebbi

vérzések, de helyettük vérköpés , nehe

ziìlt lélekzéssel, szivdobogással дн: е1б.

Ezen esetben érvágáshoz folyamodott or

vosa, s ez idötöl fogva érvágás lön вздуе

důli gyógyszere. Majd 20 éves korában

Td

Jankovich

r

Аменция“; Dr.

nádorudvari orvostól.

1) А jelenkori orvostan iránya lisztán

gyakorlati. Csak tényeket és tapasztalást a

karnak; s ha a tényeket e módon gyüjteni,

rostálni, és rendezni тонущий, ha az élet

'férjhez ment. А vérkö'pés növekedelt, s

koronként görcsök, végre dermenet esat

_lakoziklhozzá, mellyböl 10 percz mulva

eszmélvén а hölgy, szó nélkül a körlìl

álló orvosoknak tudtára adá, mit tegye

nek az által, hogy ujjával ereire muta

соц s ismét érvágást óhajtott, mi megis

tétetett feltilnö javulására. Eleinte е

görcsös állapotok évenként. 4_5-szw

jelentek meg, de utóbb gyakorabbakká lö

nek, s minden görcsellenes szerek süke~

ret-len használata után, mindenkor csak

érvágás hozá vissza jobblétét. Néha máx'

harmadnapra ismét e scena vonúlt el orvo

sainak szemei elött. A bocsátott vér 2-3

s több obonnyi vala, s már e csekély

mennyiség is шедшие az óhajtott зубну

munkát. Némelly orvosoktanácsára 1842

Carlsbadba utazott, de щ is -- csak

érvágáshoz kellett folyamodnia. Hasonló

görcsös állapotban láttam én is a hölgyet

és -—— mint szokás vala -— ísmét meg

vágattuk erét. És igy mintegy 8 év le

folytában közel 100-szor vágatott magán

eret a hölgy, а nélkül` hogy legkissebb

ártalmára lett Vólna e vérvesztés, mit

bizonnyal csak az egyes érvágások каш

szabad s ép idököznek lehel tulajdonítni,

mint tudva is van, hogy csekélyebb vér

zések hosszabb idf'íköz után számtalan

szor víszonozva, minden kár nélk'ul elvx

seltethetnek, holott másszor egyszeri, de

tetemeá vérömlés à; életet fenyegeti vég

veszéllyel. Dr. Rosenfeld.

с z al

és канат tünemények t'órvényeit a tapasz

talásból vonjuk, akkor ha nem is tökéletes

de mégis egy lehetö tényleges tant nyeren

dünk. Mathematicai bizonyosságot'az опоз

tanban kivánni annyit tészen, mint a dolog

természetét félre-ismerni. i?. «_

4

о
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2) 'Nagy` elölépés a jelenkori orvostan

han, hogy azon sok érthetetlen phrasisokat,

mellyokböl semmi okos értelmet ki nem ve

hetni, mint haszontalan álterhet kiveti; hogy

még а régieknek, eddig csalhatatlan dogmak

gyanánt vétetett-tanait is okos birálat ala veti,

s mind azt, mi tényeken, kisérletekens he

' lyes inductiókon nem alapúl, mint kényállit

mányt (Hypothesis) mellözi.

‘ 3) Tévedés azonban hinni, hogy az or

vostanban csak annak van értéke, mi a ter

mészettudományi mód (górcsò' vegy- és ter

mészettan) által bizonyitathatik be.v Vajmi

sok van még az életmüségben, mi ezen úton

bé nem bizonyitathatik. Söt az orvosi tudo

mányok tökéletesitésére jelenben általánosan

elfogadott természettudományi módnak joggal

szemére vethetni, hogy az életmüségnek csak

anyagi oldalát veszi tekintetbe, még a dyna

mismust, a fólsöbb idegéletet, melly az a

nyagot fölélteti, egészen elmellözi.

4) Az életmüves vegytan és kórboncz

tan gyakorlatrai értékét túl kezdik becsülni,

a nélkül hogy megfontolnák, hogy azon kór

terményben, mellyel a vegytan foglalatosko

dik, épen az életmiives, az élékeny (Vitalis)

elem hiányrzik, s hogy a kórboncztan csak

végeredményét, nem pedig kezdetét és ki

fejlödését mutatja meg valamelly bántalom

nak. A vizsgálatok nem tétethetnek a kórfo

lyamat alatt az illetö életmüvekben, s bevég

zett folyamat után egészen más tény (factum)

mutatkozik.

` 5) Az orvostan t'órténete arra tanit ben

nünket, hogy korábbi idökben az orvosok

mindég egyoldalń rendszoreknek hódoltak; a

lelenkor ettöl meglehetösen ment, mint

hogy a jelenkori orvosok alaposabb s több

oldalú egyformább miveltséggel birnak, s kö

vetkezöleg magokat valamelly, bár mennyire

világosodott fej által is lanczokba verniolly

könnyen nem engedik. Hogy egyesek ki

zárólag a hasonszenvnek, a vizgyógytannak,

а magnetismusnak, a természettan-kór

ismei (physikalisch-diagnostisch) segédsze

reknek hódolnak, ez а föntebbi állitàst meg

nem gyöngitheti; mort ezek csak egyesek

egy nagy tömegbò'l véve.

6) Valóban csodálkozni kell azon, az

orvosi lapokban ша- és kóralkotmányról szòló

értelem- és haszonnélkiili tudósitásokon,mert

mellözve azt, hogy a meteorologicus észlelé

sek igen tökéletlenül téteknek, az életmilsé

gek éppen ugy változnak mint az idö, s u

gyany azon idö-alkotmány az akkor'uralkodott

~volt kórjelemmel többé egyiitt tán soha vissza

nem térend, skövetkezöleg jövendö esetekre

nézve keveset használhatnak.

7) Minden életmüségnek sajátlagos nedv

aránya, s sajátlagos idegszerkezete van. Az

életmüségnek ezen két factoraì természetes

visszonyukban kiiliinféle~ okok által zavartat

nak, s minö- s mennyiségileg többé ke

vesbé megváltoztatnak. Ekkép támadnak a

b etegsé gek , mellyek e szerint nem más,

miut az életmüség természetes müködéseinek

fölmagasztalt, megkisebbült, elferditett küle

kezései, de nem „ens sui generis,H

mint 'azt a régiek hitték. .

8) Az életmüségnek most nevezett két 

élet-factora közti természetes visszonyának

helyreállitása által tér vissza az ogészség,

melly életfolyamat birálati kiválasztások által

külekezik. Következöleg a birálati kiválasztá

sok korántsem valamelly „materia peccans“

a mint azt а régiek nevozték, hanem csak

következményei a kóros folyamnak, melly

eltávolitásuk által végére jar. Ezzel а hippo

craticus „coctio materiae peccantis inmor
bis‘L is magától összediil. (Folytattatik.) ’

Рай-и! jegyzékek Dr.l’lósztól.

(Folytatás)

Velpeau, valamint a többi kórodai

tanárok (Professeurs des Cliniques) is, (Cho

melt és Restant kivévén) betegágynál

magyarázatokatxritkán tart, kanem kórláto

gatás után tanitványival a mellékterembe ösz

szegyůlvén, a~ látottak es hallottakat tudomá

nyosan fejtegeti. Igy szólott egykor egy há

Iyogról, melly ütés után támadván, méltó

aggodalmat gerjesztott hatsócsarnokbani nyirk

izzadvány-, és hatsó heggeli (synechia

posterior) lehotö szövevénye miatt, mi által

a mütét sikertelenné tétetnek; _ máskor

ismét egy kezdetben lévò' nyakmirigy-daganat

ról, mellyet nadályok-, hidegviz s belsö

leg seltersi vizzel gyógyitá; egy üdült lob

á'ltal támasztott lábszár-elfajulásról; továb

bá egy elökar és kéz lobos gyuladásáról,

melly, ámbátor kitorjedt és nagy mértékii,

még is kevés fájdalommal van össze-kötve,

minthogy csupán a bör alatti sejtsz'óvetben

fészkel; ha, ugymond, az a könyök-bönye alatt

létezne, csekélyebb kiterjedés és belerö mel

lett is sokkal nagyobb fájdalmakat okozna.

lgen kedvelt tárgya a lymphaticus mirigyek

gyuladása, 'miröl terjedelmesben is irt a
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Revue medical-ban. Ó ezeket mind (kívé

vén a külerö által támasztottakat) rokonszen

vüeknek tartja, minthogy mindenkor a nyirk

edények közelében, mellyek a mirigybe hat.

nak, valamelly izgataisnak jele vagy nyoma

találtatik ; igy o. a nyakmirigydagok elöho

zathatnak valamelly- odvas ~fof; (illyen esetet

elö is mutatott a consultation gratuite-ben)

valamelly а Те]— vagy nyakbörön, arczon,

orron, fulön létezö perzsenés, gyuladás ,

izgatás által. Az úgy nevezett görvélyes csi

pösség (acrimonia scrophulosa) szerinte csak

chimaera, :imbátor nem tagadja, hogy vala

mint ideges, vérmes testalkotás létez, ugy

létez nyirkes is, s hogy ez utóbbi oka, mí

kép némelly egyéneknél valamelly parányi,

majdnem észrevehetetlen börlobocska (tüszu

nis, karczolás által okozott) nevezetes mi~'

rigy-lobot idézhet elö. Az ugy nevezettnyak

görvély (scrophula colli) véleménye szerint

» többnyire iliy eredetü, ‘néha heves, gyakrab

ban húzamos mirigylobnak eredménye; en

nek következésében gyurmájában kissehb

'vagy nagyobb kiterjedésben majd csak vörös

ellágyulás (ramollisment rouge) majd ismét

vernye'ges, fehér, sárgás vagy nyálkás, ikras

(grumeux) geny, majd' gümös vagy velös

(encephaloide) a'nyag keletkezik, mi azután

ki'fakadván sipolyokat okoz. E szerint egy,

két, három, s több mirígy is iramlik egy

szerre vagy cgymásután a fent érintett kór

folyamatba. A, nedv-vesztesség, a geny s

egyébb ronilott nedvek fólszivása a шее al

kotására kártékonyul hatván, ez által seny

ves állapotot idéznek elö. Az ugy nevezett

nyirkes tályogok (abscessus lymphatici) szinte

illyképpen támadnak, 'csak hogy itt nem a

mirigyek gyurniája, hanem a nyirkedényeket

és mirigyeket környezö seltszövet föszéke a

húzamos lobnak, melly genyes romlással vég

zödik. (Vége) ` -

A’ тёще: orvosok én termélzet

vlzlgólńk' Sl-dlk gyůléle. -A né

met orvosok és természetvízsgálók l21dik

gyiilésôket múltévben Steycrhon fövárosában

Gráczban tartották , oily tartományban, melly

nek a természet minden szépségeivel a leg

dúsabban fölékitett~ ‘földénI szelid kedélyü,

romlatlan 's _a jelenkor szükségeit még-keves

sé ismerö nép lakik, melly а 'régi' egyszerü

séget hainisítlanul, mint _azt elödeitöl öröklé,

megtartotta, 's gondosan apolja; _olly város

ban , meliynek iakosai,a пшене: éstudo-

mányokiránti élé'nk buzgalommal бейте szi

vességet, s alplakók nyilt gondolkozásàt pá

rositják. »

Magyarhon határaihoz olly igen közel

_városban a legkényelmesb alkalom nyujtaték

nekünk magyaroknaka német orvosok és ter

mészetvi'zsgálók gyülésében részt venni, azt

közele'bbröl szemlélni, hatékonyságának ut~

módját, s az azt lelkesitö szellemet1 megis

тешь, ‘

Es mégis, ámhár а gyülés ezidén olly

közel esett (mi meglehet tán~ 20 év alatt

sem fog ismét megtörténni), azta magyaì` or

vosok és természetvizsgálók nem olly' számo

san látogaták meg, mint remélök és ohajtók.

A gráezi gyiilés sem átalában a megje

lent tagok száma, sem a jelenvólt tudomá

nyos notabilitások tekintetében nem igen áll

mögötte az.eddigieknek. A gyiilés naplójába

fóljegyzett jelenvólt tagok száma 704re тегу.

A megallapitott hat szakosztály közt ‚еду sem

vólt, melly élén egy vagy több kitilnö neve

zetességek nem diszlettek vólna. _ Többiek

folött каштан; magát itt is az egyeslilt vegy

természettani szakosztály` a jelenvólt tagok

пак mind száma, mind hirességére nézve.

Ezek köziil mintelsö nagyságu csillag tündök-'

lék Liebig J., e magasztalt és iinepelt

vegytudósa korunknak, kinek a legeredmeny-I

dúsabb fölfedezéseket köszönhetjük az életmiii

vegytan körében. Körötte nevezetes száma

állott Europa minden tartományiban,elterjedt

tanitványinak. _,Líebigen kiviil Rose H.,

Mitscherlich ,‘ Rammelsberg Berlinhöl; Wöh

ler вымазана]; Buchner Münchenböl stb.

diszesiték ezen szakosztályt. Természettan

ban: Ettingshausen, Baumgartner Bécsböl;

Buti’ Giessenböl; Marx Braunschweigból je

leskedték. -

. Szám- vés csillagtanban: Lehman'Ber

'linnen Burg, riechu, nouer Bécsböl; stein

heil Münchenböl..

.. -. Àsvány- feld- és róldirástanban: высь.

Leopold B_erlinbó'l, ez erödús, még mindig

ifjui elevenséggel biró veteránjaanémet geo
gnostáknak; Haidinger Bécsböl; Zippo Prá

gáhól; `Ritter Berlinböl; Glocker 80105216

ból; Kohell Münchenböl; Haltmayer'Grácz

ból stb. . ‚ '

Növénytanban: a tisztes agg, még 'min~

dig erödús eleven ösz Link Berlinböl, Mohl

Hugo Tnbingábói, Hügel báró Bécsböi, Un

ger афиш. ч. _ _ 'Allattanban : Pöppig Lipcséböl ;. Kroyer'

Koppenhagából. ~ -
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Levelezések, Magyarországból.

Végre а gyakorlati gyògytan és sebé

szetben, melly szakosztály egyszersmind az

éptant, boncztant és szülészetet is magában

foglalá, Bécs legkltünöbb nevei jelenvoltak;

mint b. Türkheim, KnolzJ Lippich, Roki

tansky, Töltényi, Wattmann; Fuchs Göttin

gából; Holscher Hannoverából; Textor Wür

tenhergböl; Drejez K'oppenhágábók7 Daniel

son Norvegiából sth.

Ezekböl látható; miszerint a természet

tudományok minden ága nem csak szép szám

által, hanem egyszersmind méltólag is volt

këpviselve. §Ennélfogva természetes, hogy a

tudományos e'lénkség minden egyes szakosz

tályhan igen пазу, 5 а szönyegre hozott tár

gyak általános tudományos érdeküek valának.

Egyik szakosztályban sem hiányzának elegen

dö számu érdekes és tanulságos értekezések,

és ámbár gyülések tartására 6 nap vólt ki

szabva, az idö még is alig vólt elégséges a

bejelentett értekezések elò'adására.

(Folytatás követk.)

Dr. Nendtwich.

Levelezések.

Magyarnnlágból.

Oroshláza, Nov. 11.1843.

(Kórjárat; orvosi állapotok.)

‘ Bekésben Orosházán és környékén az

1843-ik év Septemh. és October havain ál

tal az idöjárat ugy szólván folytonosan szá

raz, (Ootoberhen) szokottnál szelidebb, az

egészség állapotja szinte legnagyobb

részben jónak mondható vala. _ Jellemzöbb

általános kórállapotok gyanánt megemlíthetök

a közönséges váltó láz, a vérhas, és

hizonyos pokolvar-szerü kilisedés.

A v é r h a s fejlödménye vala va hüvös nyár

szakon át uralkodott, csúzzal szövetkezett

csorvás bántalmaknak; sok esetben halállal 15

végzò'dött. A harmadik általános kór~állapot

vala az emlitetteïn sajàtságos p o k o lv a r

s z e r й ki li s e d é s (Furunculosis carbun~

culoides). A test több helyçin lomha gyula

dással járó, fájdalmas, sötét veres , szeder

jes, genyedé'ssel végzödö, elfajzott nyilt fe

kéllyé alakuló, а Ьог56 szemtòl dióignyi

nagyságu kelevények mutatkoztak, 1 2_3

20-ig, mellyeket a kissebb számuakat makacs

tartósság, nchéz gyógyulás, a számosabban

keletkezetteket hala'los kimenetel is követte.

ì Mint egyes kóresetek fordultak e161 a

csúzos de rmenet (az itteni nép szaván:

farkas görcs, _ Tetanus rheum.) _ M a

nia transitoria (е galacto-metasta

si) sat. '

 Törvényszéki orvostan tekin

tet-ében : nehány k is s e b b , legfólebb k ö

z é p s z e r ii fontossággal járó v é r e n g 2.6

5 ek, továbbá megyei törvényszék megha

gyása folytában, váló pereket illetö vizsgála

1о1‹(пеш2б-1е11е1е11епзёв,5211288—

sé g stb. felett) fordultak elö.

0110511‹ё2геп6е2е111111‹е1(ро

litia) illetöleg megyénkben (mint hihetöleg

legtöbb helyein is az országnak) sok igen sok

javitandók vannak szintúgy, valamint azok _

amaz idökben valának, midön még az emberi

nem az orvosi tudomány е szakának 5211

letését meg nem .ünnepelte A higany s más

hathatós szerek avatatlan kezekben is ke

ringenek; gyógyszertárokon kivül, köz-ke

reskedésekben is árultalnak; honnan az élet

be-járó füstölések, bekenésok s több illyesek

áldozatainak száma _ legio! _ Mind ezek

igy vannak, - (e részben а leghitelesebb

adatokkal szolgálhatok) s mindezek igy le

endenek, mig rajtok a legfelsöbb hefolyások

jótékony hatalma segl'teni nem fog. _ А 11 im

lö-oltás, példájára az e részben fáradha

tatlan buzgalmu, derék föorvos ишак, me

gye szerte dicséretes pontossággal gyakorol

tatik.

_ A 65 Umföld terjedelmü, s mintegy

160_íl65,000nyi népességet számláló Bé`

kés megye orvosi személyzete; ogy megyei

rendes fö- ogy baromnrvos, 5 járásbeli

seborvos, 6 magány orvos-doctor1 7_magány

seborvos: s 8 gyógyszerárusból áll. — А

békés-megyei nép nem nagyon idegen az or

vosoltatástól s az ez eránti bizodalma na

ponkint növekedni látszik. E tekintetben di

csérettel emlithetem on tapasztalásom után a

hitszónok urak buzgalmát (különösen itt hely

ben), kik is szakadatlan szorgalommalszoktak

a népnek tanácsolni, hogy rendes orvosolta

táshoz folyamodjanak segedelem végett. A

gyógyszereket illetöleg : -panaceát vél itt is a

nép: az érvágás, a kényesö, а2` ед

mésztö utakayt ü 1116Ч<Ьеп;‚е2е11еп kivül bi

zodalma leginkább az úgy novezett házi-sze
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rekhez van; mellynek oka eléggé értelmez

hetò' onnan, hogy népünk legnagyobb részé

nek pénzbeli ereje а sajnálatig könnyen apa

dékony. — Egyéhiránt magyarhoni provin

cialis orvosi gyakorlatunk részletes, hív,

életnagyságu képével Ieginkább rendiink mé

lyen tisztell. fönökei, ugy szinte városi изу—

feleink számára is legközelebbi alkalommal

szolgálandok; mert hiedelmem szerint az ily-

lyesekböl is — „posset nam quid incrementi

sapere respublica l“y -

Dr. V á m o 5 у.

Zala Egerszegen Nov. 14-kén 1843.

‘ (Folytatása és vége.)

A szülés, s szülött sorsa mindaddig мышцами,

mig én a fejem Fólölt tornyosult s könnyen

kártékonnyá válható izetlcnséget megvetve, a

szülöttnek, Iegyen az akár mi, elöadását hat

hatósan követeltem, mikor is az ép, 1611610

sen kifejlett, érelt, az anyától megvált, sa

ját életnek csalhatlan öszves jeleit szembe

szököleg magán, s magában hordozó ñu gyer

meket halva, születése utáni egy hét múlva

vizsgálat végett kezemhez adatni eszközöltem,

mikor is az igen számos nézök 5 öt orvos

_ lársaim elött az említett véleményemet szülö

vizsgálatot teljesítettem.  Öngyilkolás ez

évben nálunk egy sem történt. —- Elmehá

borodás kettö s mindkettö egy faluban а

. _ stajerszélekhez közellakó vandalusok között;

alakjúra vallásos tébolyodás. —- Tetemesb

můtétel hogy törlént volna nem tudom, mint

azon ketlö, mellyet én a mcgyei fogháznak

kórszobájában két egyénen végeztem, egyik

7fontos, már felfakadott, büdös evet öntö,

de tökéletesen mozgékony fagyus daganatnak

á bal farizomróli lemetszésében ; a másik ron

csolt lött seb miatti kiizelésében állott egy sze

' rencsétlen egyén bal kezének; mind а kettö k1'

vánt foganattal, ámbár az elsö egyén már 11

esztendò's baja állal elnyomorodott s kiaszolt

vala. — Ezek azok, mellyeketkorlátolt 5 szl'ík

körü megyei orvos életünkröl röviden írhat

tam annak hozzáadásával, hogy év folylában

Tarsóczky Máté orvos tûdor megyénkben a

kapornaki alsó járásnak volt rendes orvosa

Lublóra városí fö-orvosnak nevezletvén ki,

helyette 11]. Tersánszky Jósef sebész ur az

említett járás orvosává, ч— 5 öregb. Grész

János Sebész mester 5 а muraközi járás ог

vosának hivataláróli lemondása àltal megüriilt

muraközi járás orvosává annak fia ifj. Grész

János orvos tudor neveztetett kl August.

31-én. - Azóta'pedig Octoberben az imént

emlŕtett öregb. Grész János mint elaggott`

muraközi sebész 'mell-vízkórban meghalt.

Ezek mellett fogadja kegyed tisztelelem nyi

latkozását.

Dr. Smalkovits.

M а t a e o s (Szepesben) Nov. 12-én 1843.

А kórjárat jelleme tavasztól ótà nem

változott, gyuladásos, melly azonban maga

sabb fokra igen ritkán emelkedik, 5 alig van

szövetkezve helybeli gyuladásokkal.

Tavasszal és nyáron faluhelyen a Po

prad völgyében dühöngött az igazi himlö. Ez

azonhan már egészen szünni látszik. Megra~

gadott volt olly egyéneket is7 kik beóltva s

csak ugyan jó sükerrel beóltva valának. Alig

hulotlI e kórnak egy kettö áldozatúl. Vele egy

idöben, söt egy helyen is mutatkozni kezdett

а szamár-hurul, melly jobban 5 jobban ter

jedett, s majd minden gyermeket meglepett.

Most is :neg пазу kiterjedésben uralkodik, de

szelid alakban úgy, hogy legnagyobb részt а

betegeknek orvosi segéllyel nem is él. Tarija

legtöbb esetekben rendes f_olyamát, 6—8

hét alatt magától is meg szünik. А 1101 orvosi

segélyért folyamodtak, а Bellad. gyökér s a

hányható borkö kiilsöképen, enyhitették а hu
10101. Kisérletet tettem а cochenillel7 Ade

olly nagy hatását nem tapasztaltam ,` mint,
imitt amott hirdetve olvasók. Most vazidö vál

tozásával csúzos bajok tünnek fel imitt amott.

Az orv. és seb. száma Szepeshen 39m

‘megyen Ezek közül 16 orvos doctor. Az

egész lakosság szárnát újabb számitás nem

léte miatt nem tudliattam meg. Fényes statis

tikàjában talán meglesz hitelesen. A 16 vá

rosokban 20 az orvos, 7 orvos doet. - a

népesség 32,000. Lakják azonban a városo

kat а vármegye orvosai is.

Dr. Fleischer.

Kůlföldröl.

B e rl in 1843-ki Nov. 28-kán.

(Folytatás és vége)

А májolajnak szembetünö hathatóságát

görvélykórban nem hiszem eltagadhatni. Hasz- -

nálom azt fökép fodormi rígyes asz

k ó r b a n (апорта mesenterica), hol’bizonyá

ra minden eddig ismert szerek elébe teendö ,

s görvélyes csonbetegse'gekben. А

v а s csak bizonyos körülinények közt ‚ mely
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lyek görvélyeseknél korántsem mindég for

dulnak elö, Iátszik hasznosnak Ienni. Ellen

Aben vas rheummal összekötve legbizto
sabb szerem az angolkór elllen. Egy idö óta

a vasiblanyszörppel (Syr. ferri jod.)

tevék kisérleteket, mellyek a szer mellett lát

szanak szólani; mindazonáltal még nem me

rek fölötte nyilatkozni. A Negri e r *) által

ajánlott dióleveleket meg nem kisérlém, s

ninos is hozzájok bizodalmom. Mit tud ön a

kedesz-fuladozás (asthma thymicum),

mit a gyomor és béllágyulásról,

mit okaik, kórjeloik és orvoslásaikról ? Én

rólok annyit, mint semmit sem tudok. _ A

v i' z r á k о t évonként 2_3-szor látom ; éle

' temben csak 2-szer sükeriilt aztmeggyógyi

lanom a betegség elsö kezdetében alkalma

zott izvassal. _ A sejtes ótvart (Tinea

favosa) a hajak kifosztásaáltal gyógyitom, s

ezen gyógymódom által a betegséget majd nem

az egész városból kipusztitám, ugy hogy az

most sokkal ritkábban fordul elö. _ Sz'iv

b e t e g s é g e k k el kis gyermekekne'l sokkal

gyakrabban találkozom, mint valaha hivém,

és pedig majd nem mindég a bal gyomrocs

túltenyészetével._ _ A tüdö I o b gyakran

elismertetik , s gyakori halál-ok más különne

mii betegségek lefolyásá alatt. _ Jelen nyár

ban és öszben a szegényebb osztályu gyer

mekek közt igen kiterjedten uralkodotta h as

fo l y á s; l'ôszerem, melly' 'engemet egy taval

uralkodó hasonló járványban soha el nem

hagyott, a sósavas vas festvény (tinct.
ferri muriatici) e nyárban, ugy látszék, nem

tette meg a szokott jó szolgálatot. Annyival

szembetünöleg használt a| legsavas eziistéleg

(arg. nitricum), l’. _ la» Szemernyit adván 24

óra 4_.alalt. _

l Becses barátságàba aja'nlott maradok.

Dr. Barez.

Velencze 1843-iki Dec. 18-kán.

A Venéziai .Atheneum December

14ikén tartott heti iilésében, szercncsénk vólt

‘J. J. Leon Rattior urat apárisi „l Hopital

de Midion des Vénériens“ orvosattisztelnünk,

ki kormányától tudományos utazásra ki killd

ve, a fo'n emlitett egyesületnok két legújab

~ban töle feltalált müszert mutatott be. Ezek

nek has'ználás modját (a tulajdonos ne'zetei

szerint) minémůségét, ésamennyire festészi

") L. a jslen fiizel 80 l. S z e rk.

и

igen gyenge ügyességem engedte, a legnagyobb

gonddal és szabatossággal általam rajzolt min

táját kegyednok meg kiildeni k'otelességem

.nek tartom.

I. A hud'csöinetesz.)) (Urothro

tom). Ezen müszor all~ egy ezüst csöböl' (A)

molly (e) oldalain keve'ssé össze Iapitott;_

három (B. C. D.) különbözö aczélvesszöböl ,

_.- és több csavarokból (E. F.)

1. Az egyenes eziist Csö, e

Igész hosszában felmetszve (c) _ fokok

kal vagy hüvelykekkel (pollices) ollátva,

mind a két végén nyilt, arra való, hogy a

kèt vesszöt (B. C.) csatornájába (c) felvegye.

A osö (I) végénél be eresztvén a (B) vesszö

vaslagabb végét (t), ezt a (b) nyiláson kerosz

tül kell tolni, s ha kell, a kivánt tàvolsa'igban

az (E) csavar egyikével vagy a megfelelö (F)

esavarral megerò'sitni. Ugyan ekkép boereszt

vén a (C) vesszöt, az az (a.) vagy felsö nyi

láson tolatik ki s szinte azonkép megerösitte

tik;'g_d egy köz lemez, melly az (а) és (b)

nyilást 'egymástól elválasztja. Ezt a két vesz

szöt lehet vagy mindeniket különösen, vagy

egyiitt, elöre s hátra mozditni és tolui, és

szintúgy vagy különösen mindeniket vagy

mindkettöt egyszerre _a csavarok által fixiroz

ni„ a csöben eIrejtve tartani, vagy a (C)

vesszö késlemezét l(n) a csö felmetszéséböl

(c), melly egyedül csak ezen czélra szolgál,

kiemelni. A harmadik vesszöt (D), mellyet

mint egy csürkös kutaszt lehet tekinteni,

csak akkor használjuk, ha a szorulat (strictu

ra) olly erös, hogy a csövel túl rajta nom

haladhatunk , -és elöröl hátra mets'zeni'kénte

lenittetiink.. Ezen esetben ki kell húzni a (C)

vesszò't a csöböl, és helyibe ezt betolnì,

' melly a csö (f) végéhez szorosan hozzá illik,

es a csöt egy való'ságos csatornás kutasszá

változtatja, mert a Csiirök more' és barázdás 

(g). Az igy lett csatornás kutaszban azutána

késlemez (n) kényelem szerint elöre to

latik.

2.A késlemez-vesszö a csönél,

melly itt természet-hosszaságban van rajzol

va , mintegy három hüvelykkel (pollex) hosz

szabb, egy domború és egy lapos oldallal (mint

azt G nagyitva mutatja), mellynek (m) része

rngokeny; a késlomez maga mintegy centi-_
miternyi hosszú és a csöV legnagyobb átmé

röjénél kevéssel alacsonyabb. A f ~

 

*)`Lásd e jelen шт 81 lap. l Sz'erk.
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'3.' A hüvely-v ess'zö (Hülsen-Stie

Iet) kevéssel hosszabb а (B) vesszò'nél, ha

sonlóv astag és idomú. -Alapos oldalon megy

egész а hüvely (Hülse) legdomborúbb részén

túl (k) egy csatorna (k), mellybenakés elöre

tolható. Ahiively maga hengerlapos, olly

паду, hogy a csöben kényelmesen egészen

elrejtve elférjen, _ merö (solid) és csak cgy

. vékony barázda hasitja azt fél vonalnyi mély

ségre be, s egyedül a csöben mozgó késle

meznek kiemelésére узду lebillentésére hasz

nál. Ugyanis az által, hogy vagy a lemez a

hiively domború részére feltolatik, vagy a

hüvely .domborúja a kés alá illeszttetik, vagy

onnét eltolatik: a kés vagy kiemeltetik узду "
rugékonysága által а csöbe vissza Íesik 5 ott

egészen elrejtve marad. _ì

4. A csür'ök-Vesszô'. A csiirök

(p) henger alakú, merö és csatornás mint o

és q mutatja.

AzE csavarok talpa (r) lapos, mellyen

a domború rész (х) emelkedik fel, mellybe

a tulaldonképpen úgy nevezett csavar (y) ho

csátkozik le, egész az S csatornáig, ebbe a

B. C. D..vesszök vastagabb része illik, 5 е

zeknek megerösitésére és szükséges távolság

banivissza tartására szolgál;egyszersmind nyel

vagy fogaték gyanánt, a vesszök kényelmesb

mozgatására használható.

Mütét alkalmával а csöt vagy a benne

elrejtett két ve'sszövel (B. С.) -vagy a csür

köt (a (С) vesszö helyébe) hozzá illesztve és

csak a késlemezt elrejtve használjuk.

-Az ekkép elrendezett hudcs б. m e

tesszel, tetszés szcrint mindenféle me

tszéseketlehetvégbe vinni. Lehet clöröl hât

ra ,- s innét elöre, egyenesen fel vagy lefelé

vágni` a nélkül hogy szükség' lenne а már

egyszer rendbe hozott müszert, a hudcsöböl

kihúzni. A csönek csekély jobbra vagy balra
irányzott mozditása által, laz egyik vagy ma»

sìk vesszò'nek elöre vagy hátra tett löktetósé

vel stb. mindcnféle irányban és mélységben

metszlietünk, és igy a szort (stricturát) ltetszö

tcrjedésben bevághatjuk'. .

Ha hátulról elöre akarunk vágni, a csöt

a ben elrejtett késlemez és hüvelyvesszövel

‚ egészen a szoron túl kell tolnunk, és a fokok

után itélvo ha odáig értiink, a két vesszönek

egyikét _ vagy a hüvely-vesszöt - akés

alá, vagy ezt amaz domborúságára tolni, s

ezen helyzetben megerösitve a sziikségeïs tá

volságra’ elöre húzni. A hüvely-vesszö há

trabb tolása által most akaratunk szerint а

késlemez a csöbe vissza esik, s el van

rejtve sth. ` _ '

Elöröl hátra felé ugyvágunk, ha a csiirök

vesszöt a hüvely-vesszö helyébe illetszve a kést

а csürök `barázdájában (Furche) elöre löktet

jiik s aprodonként vágva mindinkább elöre ha
ladunk. l . . `

На függölegesen (perpendiculariter) le

vagy felfelé akarunk vágni, а késlemez a

szükséges távolsàgban megerô'sittetik, és a

(C) vesszö' alája tola'tván ez által felemeltetik7

5 а szükület bemetszetik. Minekutánna a kés

lemezt a csò'be ismét leesni hagytuk, vele

kedviink szerint bánunk.

' Ezen müszert különösen >azon esetben

használjuk', ha az égetés (cauterisatio) Vés a

tágitás (dilatatio) siker nélkiiliek vóltak. Ezen

esetekben kevés bajjal és rövid idö alatt а

szorulaton segithetünk. Rattier úr ezen ki

_egyenlitést a forradásokban használni szokott

kiegyenlitésekkez hasonlitja.

_ Minekutána Rattier úr valódi franczia

ügyességgel és ékes beszéddel ezen müszert

és hasznát elöterjesztette vólna; egy hason

lóképp érdekes

II. Hudcsò'tük'órt (Speculum ure

thrae) mutatott elö, mellyröl a legközelebb

alkalommal. Garay J.

orvos-sebész doctor.

B é cs, Januar 26-kán 1844.

.___ Alkalmasínt tudva lesz

már ön elött azon nagy érdekü s igen örven

dotes hir, miszerint а ре511 _egyetemnél két

orvosi tanszék fog fólállitatni; miért is jelen

leg rövideden csak azt irom meg, hogy ezen

székek már betöltetvén , Dr. Arányi a kór

boncztanrendkivüli tanárjáva, s Dr. N edel

ko a foggyógyászat magán tanitójáva (privat

docent) ki is neveztettek: ez utolsó7 _tudtom

ra, -legelsö illy'ezimühivatal Magyarország

ban. - Bécsben jelenleg nagy versengzés

uralkodik a tanitásban7 melly a tudományra

nézve csak jóhatással lehet. Iiju orvosok,

nagyobb részt segédek és gyakornokok a tu

domány különféle ágaiból kissebb узду na

gyobb dijak mellett magán leczkéket adnak,

mellyek az oktató tudományossága, mivelt

sége, és elöadásához képest kissebb чаду

nagyobb mértékben látogattatnak. Illyen ma

gán-oktató többi közt a genialis Engel is,

ki, hir szerint, ismét kórboncztani leczkéket.

fog tartani. Nékem ugyan jobban tetszenék7

ha illy tanitások s elöadások szinte, a kor
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mány által megválasztandó s kinevezendò' több

privat docensek által történnének, kik azután

rendkivíili s rendes professorokká emelked

hetnének, valamint ez fökép Némethonban

szokáshan van. _ A cs. k. bécsi orvosi tár

sulat bizonnyal folyóiratot inditand meg,

mellyet ha azt, mint hirlik, Dr. Zechet

m a y er fogná szerkeszteni _ jobb kezekre

bizni bizonyára nemlehetne. >- Szinte hir

szerint Rokitansky hires kórbonczta

norunk, ki eddig csak mint rendkivüli tanár

miik'ódött, ez évben rendes tanári czim- és

iizetéssel Vfog f'ólruháztatni. _ Heider és

Fröhlich dr. urak vólt Carabelli nagy

fogorvosi praxisában osztoznak. Az elsö hires

mesterének elöadásait folytatja; a másik egé

szen practicas; s valóban már az egész fog

orvosi technicában legkitünöbb hirrel s hitel

lel bir. _ Bittner dr. primarius osztályán je

lenleg egy leányka találtatik, mellyröl az

mondatik , hogy délelötti idöhen lábait nem

mozgathatja, de beszélhet, délután pe

dig megforditva; leszek iránta-figyelem

mel. _ Még egyet. _ Az évkönyvek el

sö iiizetében megjelent Dr. Grünwald*)

 

*) Del-él: íigyfeliìnk és шип-6111111: di'. Grün

wal d ur szinte egy nyilatkozatot kiilde

hozzánk, mellyben hasonló módon értelit

benniinket , mikép eddig csak k é r ö 1 е g

folyamodott s határozatot vár;

igen-ì egyizex'smind, hogy ezentúl ô' maga

fog az iigy folyomaijáról шабаша: adni ‚

mit ezennel a legnagyobb köszò'nettel fo

gadunk, S z e r k.

Intézetek ,

A k. budapest! он. egyelů

let ülélel. 1843ki Dec. 15e'n. Mint röviden

már emlittetett, a liökköhögés (tussis conv.) vólt

a tál'gy. Jankovicli a görcshm'ntot _ melly

nzel'inte ámhár hizonyos idöjárat nzüleménye, még

i| egynzerlmind ragályos _ a hál'om szokott

stadìnmra osztja föl. Az elsíí ellen lalétrom в

egyébh lobellenzés; a második azaz: ideges

на]: ellen, ha még csekély a nyálka kìválasztás,

hellndoma teljes adagokbnn, ha sok nyálka van

jelen, a dohánykivonat (extr. nieotianae); vég

tére а tali-tiros kórszakban lichen, china s е

gyéb zsongitó szer; és az a baj J, szerint,

hogy eddig az orvosok свай általános specificit

mok után hujhálznak, a helyett hogy minden

itadiumot kůlönbözöleg l kelló'en orvosolnák.

urat illetö levéltöredéket _ legujabb tudosi

tások után akkép kérem módositani, hogy a

dolog eddig még formális perre nem keriilt,

hanem csak okokkal támogatott kérelem és

folyamodás nyujtatott he az orvosi karhoz,

melly ha. nem hoz kedvezô' határozatot, a

két fél között alkalmasint egy fólsô'hh hatóság

nak kell majd biráskodnia. B . .nyi.

 

Könyvismertetés.

ван-1 utßsltńs törvénylzékl

orvosoknak , mellyet ts. nn. Tal

na megye rendelése követlzezésé

ben szerkesztettКип-шипе:-ша

roly n' tek. megye rend. (доноса.

Szeg zá r d ‚ 1844. (3. 67 1.) Tek. Tolna megye

a látleletek паду feliiletességét én hiányoságát ta

pnsztalva'n , szerzó't a megyebelí törve'nynzéki 01'

vosolmak útmutatásúl szolgálandó tò'rve'nylzéki

orvostan rövid vázlatának kidolgozásával biztn

meg, melly megbizásnnk szerzô lehetô'kép meg

felelni kivánván , iigyelmét c s a k a g y акта Ь

ban elüfol'dúlt töl'vénylzéki ese

s ek re terjelztvén ki , ezen munkácskát elkészité

s ш u m. e’. Nov. 28~kán tartott közgyiilésena

tek. kal-ok és rendelmek henynjtá. A karok és

rendek azt elfogadván 200 példányba kinyomntni

és oz illetôk közt kiosztaini rendelék. Követésre

méitó tett, melly, vajha sok utanzásra találjon.

A könyv шиты illetô'leg, ez a. feltett czélnak

tökéletesen megfelel, miért is ан fökép a kezdó'k

tigyelmébe melegen ajánljuk. Neveli a könyvecs

ke érdekeslégét паду mértékben a hozzá csatolt _

látleletek догони, meHyek az életbô'l meritve,

mind értlietöség mind szerkezetiikre nézve való

ban példányul мандатам“. . . . r.

társulatok.

Rechnitz: historica megmntatja, milly befo

[убит gyakorlának az nralkodó theoriák a hökkö

högés elleni gyógyszerek fölállilására, mellyek

_ mint igen tudósan megmntatja szóló — egy

niázsal igen ellenkezó'k. Ö и: hiszi, hogy minden

epidemiának meg van az ó' kiilönzzere; egybe шо—

sehustól lńtott паду hasznot, az utollóban (1843

ki бане!) az extr. solaui tubel'. vólt likerteljes.

F1 ór többek шт azt mondja -— s azt hissziìk,

igen helyesen — hogy e kórban, melly a ncrv

pneumogash-icusban гены , csak ekkor gya

korolliat az orvos nagy hatást, ha vagy a

hánytatás vagy в lohellenzés (antiplilogosíl)

van kitiinô'leg indicálva. Sauer n hökköhö

ge's én kanyarók (moi-billi) közti rokonságrn fi

gyelmeztet 5 többek közt megint. bilm. él п. zin
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ci diclértetnek általa. Wagner: nem leliet~

vén erövel legyô'zni e kórt nem kell ellene lok

orvosságot adnì; 6 ezek közt leginkább a mor

`pliimnot kedvelì, néha nélm ndva elegendô' 0

dagban. A bonyolodáàokra (complicano) kell 110

gyon iìgyelni; említi kiìlönösen ‚02 »ox-rvéx'fo

lyílt, a laslu folyamu emésztö 0111051 16201 és a

takárt: nz elsò' ellen 0 Invekat, 0 másik ellen

ehinakávét, a liarmadik ellen káh'ány--fiìstöle'seeV

ket (Theen-äuchernngen) , bizonyos görve'lyalakn

utóhánfalmak ellen pedig (mellyek, mint nella'

a himlôk után, e kór ntán is fejló'dnek, 0 gyakx'an Y

0 lzemeket támadják meg) 0 csukamájolajt 051101

ja. S clilesin ger szinte igen kimel'itöleg szól.

Nem 111112 a kanynrókkali l'okoneágra, mex't n

hökköhögél néha 0 lximló'kkel is egyůtt júr, és

116110 liétszel'y is iìt ki ngynnazon egyénen. Ha a

megtámadtek az elsö lzakban szcbáhan tartntván

czélszeriìen orvosoltatnak, el leliet nella. vágni az

ege'sz betegle'get. A kábítószex'ek közt 0. pnlv.

herb. hyosc; dlcséi'ietik Schl. állal. Aura figyelmez

tet kiìlönösen e tag, liogy 02 idegekl elágozását

‘tek'infve, nem a g-yomoijfölé, 1100010 0 nyak

llzirtre vagy nlnálra kell alkalmaznkaz izgató 110—

060061. Az elix. acid. Hallel'i cardiagmus jelenése

vellen ajánltßtik általa; a mit aztán Gestel-reicher

Gross F, és Вес-110112 nem igen hagynak lielylie.

-- Szólottak még többen e tárgyhoz, neveze

telen E 0 k s t e 1 n, `kì ligyelmeztetvén 01-16,

hogy 0 természet nem ismeri el' annyira az

embertöl fölállitolt aiedinmolcat, s hog-y а

görclhux'ut - miben ngyan mi is megegyezi'ink

valólágos és általános jelleme idegeg-`

0 tannin. es acid. lienzoicumot ajánlja. - Az e

egéaz élénk, ámbár valami i'lj e's el'ös megala

pílást magában nem fogleló, de me'g is némi

érdekkel bíró vitatkozásból —- mellyben 1011110

vica, Schlesinger, Reclinitz tán föszerepet játlzának

— csakugyan nz világlik ki, liogy a liökköliögés '

tel-mélzete ismeretlen e gyógyszerckkeli 011101115.

la 11163 lemmi biztol alappal nem bfi'; kívéve

tán 0 belladonna kìvonatńt, melly önvéleményiìnk

lzerint 103161111 orvoloktól él okokkal támogatva

dicléltetìk. ") x.

 

*) Mi 021 nem tapasztaltuk. Ha neklìnk szabad

_egy pár szót ida csatolnnnk, annyit mondanánk

mindenek 01611, 1103у nem tulajdoníthatnnk eddiglen

hatást e 110103563 ellen sem belladonnának sem

11165 szernek. Ezidei nyáron s 655201, melly idö

01011 (májustól december végeig) a gyermekkórház

han 1300 110103 közt 100-1102 közel vólt a 11611

köhögéshen szenvedö - в 110103563 elején ritka

erövel 000603611; kanyarók nem mutatkoztak mel

10110 , 110110111 néhányszor himlöcske, egyszersmind

a hökköhögés alatt vagy után'a rendetlen alakn 5

folyamu vöröses 110111 0111011 0 050116011111031102 ha

501116 5001101 001612011 jellemmel nem bíró 11611111

‘mk jelenkeziek. Júnány eleján jelen 1611 пап

>ban -— 026111111:` 115216111) 5

.nem czélszeril a hosszas veleélés;

makacsság az ösz vége felé 5260105 eselben annyira

engedett, hogy sok szegény gyermok, ámbár kiln

а levegöben járó (a mit is pr. Barez ajánl) mégis

3—4 hét alatt meggyógyult. Mi a gyermekkórház

biztosb elérése . mi*

011 mellözvén Authenr. kenöcsét - 011111110 a bel

ladonna semmi kielégltö szolgálatot nem 1611,

6101161 az illendö stadiumban 5 011031100. használvn

’r- megkisérlénk az assa foctidát (napjában ß-szor

{lz-3 31.1, 0 horganyvírágot (ll. zinci) ugyan olly

adaglian) s а tanninumot benzoeval. E három szert

val'óban nagy számu esetekben adván, hol hamar,

hol 13011 1055011 gyógynlt mellettök а hökköhögés;

s az'epidemin vége felé mindegyik szer vagy semmî

111011011 15 hamar történtek и gyógynlások. Ebben

keresendö az orvosok olly sokféle csalódása! 

Mi а nnrcoticumok közt az opiumot 111 is csak ler

hatányosbnak ismerjük; de 11001 10г165 1101656, s

Authenrieth

kenöcse nyilván gyakorol hatásl., azért e'zen epide

miánál belgyógyszerî kisérleteinknél nem is akaránk

vele élni, 111011 zavarta vólna az egyébbi 10р05210—

10101. Továbbá, mint Dr, Flór mondá, mi is mond

juk -— a complicátiók föllelése és` mellözése tán

legeredményesb mllködése az orvosnak e bántalom- ~

ban. Véleményllnk szerint valamelly'- tán а vér

ben fészket 1101011 -- idegen hatmány 123016103 hat

а nervus pneumogastricus-ra 5 0 101105563 nem lé

nyeges csatolvány, melly 11115 (mint más ideges

iz'gatásoknál) eleintén inkább, mint utóbb szokott

történni. Lehetönek hisszilk, hogy ezen bántalom

ellen 160 ma holnap olly szert találandhatunk, melly

azz annál biztosban gyözendi le (nevezzük azt alte

ransnak, vagy speciñcumnak), mennél jellemteljesb

az számos egyebeknél; és azt hisszll-k, hogy ha

ezen ellenszer löl lészen talúlva, ez ollyan lészen’

hogy tekintvén a bántalom természetét — vele rö

vid idö 01011 ezt elmetszenì -— coupirozni lehetend;

azért, ha vaiaki 021 mondaná, hogy 3—4 hét

01011 3у63у11 Ь12опу05 szerrel hükköhögést nem

hìszek e tapasztalatának -— mert hiszen sokszor lá

ték gyógynlni 02 idö 01011 06111161163051‚ minden

szer nélklil! Én eddig 101161 n em ism erek

gylógyszert a hökköhög'és ellen, 5 а

nevezetteket akképen kipróbáltam, hogy többé nem

is fogok velek élni, hanem ha ismét leend epidemi

ánk, legközelebb a chininumot kisérlem meg nagy

adagban. S. ‚

1843111 Deeemb. 31-én tartott iilés.

Fölolvastatott Sclioepf által Töltényi cs. k. prof.

és tanácnol e lupokban közlött éx'tekezése n

népkóx'okról és nagy x'észvéttel hallgattatott (1. 02

hö fůzetet s e jelent). P l ó я z szerint a köszvény

él váltóláz 111261611 vilzonya nem áll; mert 0106

4
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шизики-126311211 ezek együttuiralkodnak. Mi e)

ноток irója) n szegénység közt köszvényt nagy

шимми tartjuk! nem iigy a csúzt; és vald

Ьш kicliny városokbau sem igen szokott teriedve

lenni.) S ch l e sin ge 1' szerint , p1'. Töltényitöl

emlitett népkórok nem honi, hanem Schnurrer
tudâ nyomán villígiv (cosmotelluricus) bel'olyá

loktól fiiggnek. Schuin-rer s egyéb orvostörténet

irók, mint tudvn van (de nekiink szabadion egy

«mény шведы niellékelni), nagyobb népkóri

tiìnoményeket iistökös csillagi s egyébb nagy vi

lágéleti tiinemépyekkel hozzák viszonyba. Schle

singer, tan joggsl is, azt állitja, hogy az nl

hiqì hngymáz (typhus) nl_‘alkoda'sa nem a nevelés

nek, hanem inkább más befolyásoknsk _ e'let

rendi-módoknak, nyomornak _ шпионящим ; ná

lunk Pesten _ ugy mond _ míveltek közt nem

igen fordul elö. Janko vic 11 is a gyöngítö

befolyásoket okoztafja, nem n nevele'si viszonyo

kat nz alhasi hagymáz lélre hozásában. (Azonban

1111 azt gondoljuk, hogy a béosi tanár s népne

шт lágas éx'telemben veszi , mi szerint annak

a дешевы, életrendre sth, lehet nagy befolyása.)

_ Az alhasi hagymáz és küteges hsgymáz (typb.

petech.) közötti rokonságot illelöleg többen ellen

véleményiiek Töltényivel (Brunner, Sauer,'Jan

kuvich); J. n lényeges különbséget 111511- az áltul

il bizonyítvůn , hogy sz egyik a tnkonyhártyát,

вид“: в kůlbört шипа/1511 meg (a mi пнули,

nem esslódunk, lényegkiìlönbség терпит-11111

nom elegendö ‚ valamint typhus cerebralis ¿s eb

dqminalis, ámbár ketlö а substratum , e'gyterme'

szetiiek lehetuek.) Szóloltak meg többen - Eck

уедут közlések.

Magyarországból.

Dr. P elle r J ó s el' ‘ a Dl'. Czirbulz lits'.

epexjeli föorvossá lett визитам ¿Ital megiirůlt

sogédi állomásra neveztetett ki. (Orv. tár)

A -pesti папских-116211011 új év óta kö

vetlgezö папайю]: tñrténtek: vn hivatßláról lele'

реп Dr. M e c zn er Á g о st helyébe elsö segéd

orvosnak Dr. S z a b a d t'y J á n o s eddig másod ‚

dege'dorvol választalolt meg; az ekkép niegüriilt

másod segédorvosi állomán'a pedig Dr. Karti

ситу 111111111 eddig vólt kiilsegéd neveztetett

lí. Kilngédekké Iettek ez évre Káròlyi Sám.

_ Grizu er ‚1111111- és Luinnitzer Sándor vég

' zett orvos növeude'k итак. ,

Bécsi hír szerint (lásd a bécsi levelet) Dr,

Ardnyi Lejos a kórboncztan rendkiviil ta

Найди, Dr. Ned elko pasti gyakoitló orvol a

fogálzat inagún tauitójáva neveztetett ki.

Árva megyében » lnlilt év December

сидел в 200 f. o_p. s más kedvezményekkel járó

lnegyei sebészi állomás megiiriilt; az ezt meg

'nyerni óhajtók, orvostudományi bizonyítvńnyok

kal ellátott folyamodásaikat f. é. Aprilis elseje'ig

ugyanazon megye elsö alispůnjánál nyujtstlk be.

i.'

Vegyes közlések.

stein, Wagner _ ki n. kórnevek idölzak ¿s

tlieoriák szerintiváltozékonyságára emlékeztet, és

Havas, ki már a discussie elején a hagymázt

nem csak viii'osì hanem falusi népkórnak mondi.

hö tapaszlalatai szerint , állítván egyszersmind ,

hogy e kór és в váltoláz közt ninos kizáró, ha

nem gyakran egymásba átmenö viszony, ‘_ A

váltoláz és giimökórTöllényitò'l érintett viszonyos

kizárását .illetöleg _ többek közt F16 r n tisza.

meneti тщеты mondje, hogy ninos ott gíimö

kói' népkórosan, holott sok а váltóláz. _ Sclioepf

a bécsitanár indítványát в. magyar orvosok köz

ligyelmébe s pártolásába ismételve ajánlja; a mi

ugyan e k. egyesiiletben nagyon is mutatkozott;

meri Havas Tólna megye népkóri Единым“!

elkészitni igéri, Dr. Eckstein pedig ennek

'kinyomatńsára, hogy azt két orvosi folyóiratuuk

hoz lehessen csatolni _ ajánlkozik. X.

1844 J an. l5ki iile’ s b e n megrögzött bu

jakóros elet hozatott föl, melly hamiblacscsal (pe

dig csak 12 gr. naponkint l) szépen gyógyult ; _

de ndatolt mellette fözet динары-111111161 , mezcre

umbo'l slb. Ismét vilák ahamihlacs fölött _ szo

kott eredménnyel _i. 1. absolut javaliatok-még

nem ismeretesek. _ у.

1844-11'1 Jan. 31kì ůl e's b en. Fò'lolvnl

tatik az országos fooi-vos, Stábly ö надув. föl

szólítása, hogy a tagok ajándékoznák meg nz е

`l."'etemi museumot érdekes kórtsni készllmények

kel. _ Jotfe értekezik a ta'konyhártyák bńntalmiról.

_ E két utólsó üle'sekröl Iegközelébb bövebben.

' . У

Sziikséges >einen hivztal elnyeréséhez s пиву-к es

tót nyelv tudása.

‘Folyó év Január lô-kán швам]! ’Bécsbeh

D1'. Rumbach Sebestyén a. bécsi s pali

orvosi kar tßgja s Pest városa vólt föorvosa 83

dik s orvosi gyakorlatának 57-dik évében.

Kalman-öl.

AllStrlß. Dr. Hyrtl, prágsì profes

sor, a galata- serrai orvosi iskolának kiildött

boncztani viaszkészítményiért a török sultantól

egy штанишек, gyémêntoklml gßzllngnn ¿kelt

tett, s Abdul Медведи шпицы diszított a.

иву burnót-szelenczét kaputt. Ertéke mintegy

20,000 piaszterre ts'telik. _ P á v 1 á b а n Pr.'

P a ni 2 2 a a lovagrendbe emeltettetl. _ P á d u á

111111 Dr. Giovani Spongia az Vorvos--sebé

szi tanulmányok igazgatójúvá , l ‘az orvosi kar el?

пакт nevertetott ki.

Pwnwhç». Dr.M it l с 11 er l i с h ed

dig magán taniló Berlinben, az ottoni orvosi kar

rendkivůli tanárjáva neveztetett ki. _ Bi'. B а um

eddig kórliázi föorvos Danzigban, a Greifswaldí

egyetemnéla. sebélzet rondes sanas-Mrs нешто“

' , "¿'|



Jutalomkérdések.- Szerkesztŕíi jegyzékek. 111

ki. _ Mult e'v 001011. 23-611 halt meg Bécsben аду

gůmölnír következtében Dl'. Sim 011 F. , Berlin

vhon и ¿let e's kórtani уеду!“ magán tanitója

életének 39-ìk évében. ' y

l orßllllßll. МЫ! év October lQ-étô'l

keit czári 111155 következtébell a dorpsti egye-„

telnnél következö uj tanári sze'kek állittattak fôl.

1) A kór- és gyógytnn szánlárs. egy mńsodik

tunársig. 2) Szinte еду más odik tanárság a

sebészet számárn. 3) A status-orvostan 5261116

r». _ A sziilintézet szinte egy új segédorvost

ayer. Ugyanazon egyetemnél еду gyógyszerészì

intézet (szintetôbb uj professoratusokkal) fog föl

illittatni. Az új szi'llintézet épi'llete nlárelke'sziilt,

5 czélia'nak me felelôleg nem sokára. át fog adatni.

 A meglnlt ‚ r. Hu ek helyébe a boncztan ren

des tanál'jívs Dr. Bid der neveztetettv ki. _

_ р

' Заметны. f

fFigyelmeztetes a' Kubinyi--fele

pályakérdésre! `

A magyar kir. természettudományi 161-50

lat 1843-dik év December 13-kán tnrtott 1115 gyů

lésének hatúrozsts következtében , а magyar ter

mészetvizsgálók és orvosok temesvári gyîllésében

kihirdetett Kubinyi féle pályake'rdésre van sze

rericse'm a fudós közönséget ligyelmeztetnî. Akér

dés e következö: lrasssnsk le az olly igen szen

vedéllyé vńlt ílhtkìnzások módai ¿des ватты",

'ezeknek 111110- volts, 'kivált zoologini, status

gazdasági s elnberiségì tekintetböl; adassék elò' ,

millyen módokhnl és 111511011 `lehetue ezeket leg

czélszeriibben megskndályoztatni, s e llelyet 52

611111011 iránt szelidebb bállásmódot behozni'! _

A pályadij _ a t. Kubinyi Ágoston úrtól

ajs'nlott 12 dlrab мацу/1102 Petényi 8, _ Dl.

Grósz 2, ` Dr. Schöpf szinte 2 aranyat 0511111

ván _ összesen 24 darßb вишу. — A fel'eletek

мыши-ан“ hat'ńridqie 184ML' év mijn! 25dike ,

.melly határidöre az e'rtekezések, idegell ke'z által

írva., s a szerzö neve't rejlò' jeligés levélke'vel el

látva a k. nl. természettudományi ttirsulat elnö

kéhez t. Bugát Pil egyetemi tanár úrhoz be

kiildendök. _ A munkálatulr a társulat tagaiból

житие-16 vilantińny által fognnk шедший!

(glpi, „s s juniusi паду gyůle'sen в. jutalmazott

шипы. irója nlegnevezteini; a jutalom pedig az

1844-1111: évben Kolozsvárott tartandó nagy дуй

le'sen fog a “успев pálylízónsk, a pályamunklival

egyiitt liltaladatni. Allatáridön túl bekiildött mun- '

11611 szerzöiknelr visszaküldetnek; a nein пустее

Némelly шеи-певца; jcgyzékek.

sek pedig ‚ jeligés leveleik Hibohbtlnû 016561

tetvén, 5 társulat birtokibsn ММ. -—- l

-Pest, Janulír 1041611 1844. ‘

Dr. Ko vlies -Sebestyén Endre

titoknok.

A német gyógytudonínyi-.egyç

siile't 1843-1844113 elsò' juhhlnkérůélßiil: .lz

ember, és liézi-állstok m-olga'si i

degbetegségeinek (Bewegungs-«Ner

venkrsnkheiten) 655261105 onlítóe-kói

falli v i zs gálatát tiìzé ki. im!! 4ii tion

¿arab Frìdrichsd’or. A feleletek 11011111

detésének határìdeje 1844111 Juliul ll-ke, melly

liatáridöre az értekezések valamint n szerzö ne

vét rejtö, s az értekezés jeligével ellńtott level

kék az вдув-11161 elnökségéhez bérmentelen be

kiildendök. Berlin 1843-ki Julius 31-én. Link

az egyesi'llet elöliilöje. .l

N y 1 lv 6 11 y itâ 5. Az игуан-561115521 és

tcrmészettndornányi évkönyvek elsö fiizetei múlt

év végével hozzánk érkezvén, az azokbnn foglslt

levél-töredékem által olly' kapossá lettek, hogy

azok csak llamar a t. cz. olvasó közönség' `kezein

fol-ogtak, s mindenki törekedett azoknak mentöl

elöbbi olvasliatásálloz iutni; még a. ia'vollét, s

betegségek miatt most csak négy tagból 6116 vs tü

mérdek mnnkákkal elfoglalt tek. tanácl 15 azt

hosszasb megfontolásra méltatván , bövebb meg-_

érthetése és vizsgálásn végett eránts kiildöttléget

nevezett ki. Számossn, nem orvos viigyfeleim,

hanem a be’ nem svatottlk közl'll, benne iinan

képöket feltve lenni gondolván, azokre. 1162116:

zennel nyilványitenl, hogy. tollamnt тминн

dés nem vezette, s hogy czélom egyediil a hi ba

és vétek mezítlen fölmutatása volt, -jól 111112611,

hogy a mezítlen 1352563- e's mezitlen széplég lá

1655 meghökkent, s mind kettö tekintetét csak a

115215 lelkiiek tudják nyugodtan kińlláni. Ha te

lllit a törvényhatóságok Iigyelmét a sebészi 111156

gokra fordithatám, ha a látleleteket nz egyenes

úthoz ‘közelébb szoríthatám, s hs a túlzott véle

méllyekre alapl'llt meliatlan bůntetésektöl .lakos

társaimst megmenthetém, igen щуон l¿neg vs

„он jutnlmazva. Debreczen .1844-ki Jan. 9-kén.

Dl'. B n c s ó.

N y ilstko z af. Alálírt, múlt év végé

vel me'g Be'csben tsl-tózkodvlín, ezellnel llyilatko

zum, hogy az évkönyvek elsò' fiizetében megje

lent, Griinwald úr iigye't illetò' közleményirójs

én nem vagyok. Pest 1844-kì Jan. 1641160

' Br. Кн 1- lic sn my i.

Jsvitís. Az elsö fiizet 2510935“ 145

1155611 ‘lik 501611511 5151161: „муад‘диб-115111511

nlvllld: csörében Miva. y , ¿_.__‘

 i. . РЁ' 5.391

Ternlészetes, hogy a tervszerinti tárgyak

mindegyilàét minden egyes fi'lzetben az egész

nek kárositán llélkiìl reproducálni nem lehet;

e szerint 52 вы; 1161 fůzetet leginkább olly 111110

natokra szántull, mellyekböl a tudomány némi

jelen irányait ki lellessen venni; a lnárcziusi fii

zet ellenben nagyobb részt er e d e ti értekezések

65 gyakorlati közle'lekböl fog 6115111, 'mellyekkel

több legdl'szesb állásu 5 hirii orvosok интенси

sítettek minket. _

4*
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A mi l Sch о epi' ") által Надо“ lapban

штилем nyelvet, logicát és rendezést, s поп

környůlállást Шей, hogy еще: lapok сна]: havon

нем jelennek meg , midön az „0 rv о s i tá r“

немым — ez utolló baj дышат el nem moz

allthntó, иву hogy e tekintetben testvérlap

punk nyilván ellô'bléggel bír; nyelvre nézve

‘ (imhár györi „теша az évkönyvek макета

je, l ellö ifjulńgában németíil nem is belze'lt) n

S c h о е p f által szerkesztett lapok szinte - és

bccsiìletemre mondom - пяте nem képel de

nem il prutendńl az о r v. t á 1' i' nl concurrálni;

-— a ïendezél él logicára nézve pedig magunkat

lnllanke'nt tökéletesíìnì ügyekezendünk. - Ne

kiìnk вещанием tisztelt öregebb, iìgyel és erösb

‘llálu bljtńrsunktól tanulni, azt jóban utánozni

nem volnn nzégyen — lzégyen volna az ellenkezö

elet  él mi elkélziiltek vagyunk hitel és 6166

так nyerélének nehézlégeire elnnnyíx'a, hogy

bi1' miképen menjen il dolgunk , nem fogunk la

mentéroznì. Minden igazolálért l jó шпане“ kö

lzönet; de bármilly brutalil módon is jönne a

тенёта“: — belöle mindenkor tnnulni törek

vendîink. ‘Lan kezíinknél l40nél több, макам:

majdnem minden vidékeil»öl (az elsô' mufatvány

-fiizetíink megjelene'le 6ta) hozzánk intézett levél,

mellyekhen гуанин ‚ mondhafjuk igen gyakran

сшиб! történik az Orvoli táx'ról ! — mi részůnk

l'öl ciak nemesb törekvélben kiyánunk verse

nyezhetni.

мы: fiizetben rélzi'mkröl jött ártatlan

(лишае! egyik пиши в h it ele l k ö zl б n k

16! m „донным valóbln еду kiné furi

olul kirohanált (св-1: tellék azt átolvami) vont

с .

 

; v"‘) Ива az „0rv.tár“ f. é. 5ik sz. - Levél Ko

. lozsvárról.

I

maga után az „0rth li tät“ ez ¿vi 3ik nl.

mában. Mondatik ehben, поду От. Schlesinger

"так kiìldò'tt évkönyvi fiizetböl én azon lcvelet,

melly Шее érinté, kitéptem (nlkalmasint aljas

félelemböl, питает), azfán hogy a „töméx'dek“
. . n „

szót „ujjailnhól szoptanl“ vólna в tobb

e féle. Mi az elsöt illeti, becsiìletem betétele

mellett annyit mondhatok , lmgy évkönyveim el

sö fi'lzetét mintegy 25 példányban tölem az or

voskari szolga (töbhek jelenlétében) az ox'vosklri

tag-urak számára, minden czím és instructio ne'l

kiìl анаши, s „они: öncommoditása винт,

azon rendben, melly neki legjobban тенге“, el

osztogatta.  A „(дошёл-дек“ lzót e’n semmi e

setl'e sem szophattam ujjaimból, hanem гагу

tisztelt kò'zlöm, vagy — me'lloztassnnak az „О 1'

vosi táx'“ 1843-ki lI-ik féle'v 2l-ik számában

az orvosi egyesíìlet jegyzökönyvét olvasnî, ott

— a mint szeretett testve'x'lapunk .zel-kesztösége

elò'tt is tnan leend — a „töme'rdek“ nó, mint

Schlesinger úr által eló'adásában használt szó

нате elöfordúl. De агат! méltó e еще]: miatt

a leglél'több személyeskedésekre  mondhatni

jellempiszkolodásokra папани -— mi legnlább

scha senki el'ánt ìllyenekkel élni nem szoktnnk,

nem szokandunk sohn, l п! kilsziìk, llogy 1:62—

löink színte nem; és molt is Schl. 1n' többi 1111—

mis állításail'a, s elferdite'seire azon büszke ön

пинта! hallgatva feleliìnk, hogy nekiìnk illyenek

re nem sziìkség felelniìnk. Orvnsi lap пегие:

tó'jének, ugy hilsziìk, kétszeresen jovialis , stu

dományos-gögtelen embernek kell lennie, ki в

decentìát kedves énségénél jobban неге“;

máikép az elfe'le tudományos lapban az отгона

point'd’ honneur парне“ utóbb még olly

párviadalok is kereliedhetnének -— egyesek Ищу

lapok közt — mellyekhez a nem czivakodó kö

zönlég tán и! mondaná: par nobile fra

~ lhum. Meg“

Legújabb hir!

llég pedia igen örvendetes: Balassa n.1.

sebószi намазан legközelébb kia

dan dja. Az ввёз: mintegy 30 ivre terjedö munka

3 Шишек: egy év alan fog megjeleuni , egy шт

a tanuló ifjuság számára 30 kr. e. p. csekály árán

leend марша, mások витал-а még nem tudjuk

mennyire szabandja az árt vállalkozó könyvárusunk

Heckenast G. — Derék ügyfelünk korán tanusítja

nem сан]: tudását, шпат tónyleges munkasságát

is a вешнее mezején , és nem gondolhatunk ma

синими memes тещ orvost Pesten, ki közelröl

птенец imez кета mdomúnyos, emberi s ugyfeli

tulajdonit —- mellyekre gyengeségelnk, тетивами

s viselelunkbeni hibáink által jóformán összerom

bolt rendiink dísze csak vágygyal és reménnyel te`

kinthet —— а tisztelt tanárt egész örömárral кыш

tunk nem ildvözlené. -— E szavak szívünk belsejé

böl ömlenek; s midön Balassát ezennel az irodalom

mezején öszintén ildvözöljtik, egyszersmind igen

szerencséseknek érezzük magunkat évkönyveink mar

cziusi fúzetéhen érdekteljes s mint hisszük terjedel

mes e r e d е ti мат: közléseinek kezdetét mog

igérhetni. S.
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L

(Nedvkórtan _- Andr-al és Gavarret, Simon F.)

Bizonnyal tudományunk kegyik igen

sajnos korszakát képzendi a historiában

az, midön a beteg lest nedveinek elren

dellenltése csak mint kóreredmény, mint,

az idegek vagy organumok rendellenes mi

vollának s müködésének szuleménye, és

soha nem mint kór-ok (causa morbi) te

kintetelt, vizsgáltatott. Az utóvilág e fel

tünö elfog'ultságon bámuland; >örüljunk,

hogy ily egyoldalu ltévelybŕil ismét újabb

idöben józanabb s tágasb irányba léptilnk.

Még csak 15 év elött a forró betegségek

korcsvegyi factora nem birt legkisebb

lontossággal; még csak 10 év elŕítt a' láz

mint általános hántalom legtöbh orvosoktól

s iróklól el nem ismertetett, hanem csak

mint egyes rész vagy életmííves rendszer

solidaris bántalmának izgatási kisugárzata

méltányoltatott, s e k'ómézet szerint több

nyire csak, kisebb vagy nagyobb terjedel

mi) helybeli iránnyal orvosollalott. А csúz

láz mi vólt? -— savós hártyák erösb

fokn gyuladása; a hurut-láz mi vólt? -

nyákhártyák forró gyuladása; — ешбае

ink, „essentialis“ lázaira megvetô mosoly

lyal tekintett a kórboncztanba belé-téve

dett orvosi ész! -— Józanúltunk, s топа-д

halni ildvösen józanúltunk, midön elvég

re ismét azt, a mit évezredek elött az

egyszerů fürkészet, s nem rég az élettan

tényleg megalapitott, kórfogalmink körébe

fölvevén, kór- és gyógynézetinknek ter

mészetesb álláspontot .alkott'unk~ .Hisz ki

tagadja, hogy az idegrendszer zavarodása

vagy egyes organum kóros mivolta a vér

vegyét elkorcsositj'a? de, ha báirl minden

vérkorcsvegy ' (dyscrasia sangvin.) csak

ily> kútfejü és másodrend'u kóros állapot

yólna is, azt élettanilag is megkellene val

lanunk, hogy ily vérkorcsvegy'*„ám

bánmásodrend'u eredmény -~ maga ré

széröl sz'úkségképen az idegekre, _vagy

egyes életmůre, vagy 'az vegész életlníí-l

szerkezetre kóros hatást gyakorlandhat; az

elfogultlan füpkészíí. pedig számtalanszolj

láthat lázat helybeli bántalom nélkill, és

tán szintoly gyakran látja. а helybeli bán;

talmakat rövid vagy hosszú ideig ytartó

lázból kicsirázni, mint —-1 megfordítvzi

-lázat elörement helybeli kórokhpz esat

lakozni.

. Legújabban -—— mint e Iapokbanis

Eisenmann czikkeibó'l kitetszik -——— jeles

orvo'sok a lázat csak vmint vér¢

korcsvegy .sz"\'11eményét, vesz

szik f öl , sokan ‚ mint Lippich Bécsben,

még a váltólázat az az: а vàltólázi го:

hamokat is.-- vérkorcsvegy által -oko

zottaknak állítják, só't a chinának is csak

akkép tulajdonitnak hatàst , hogy aL-elöbb

a vérre s ennek utján az idegekre nem pe

dig közvetlen az idegrendszerre hat. —-— És

Í) ‚. ' ‚' i

1
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ime az „essentialis láz“; mert ha szőr

szálhasogatók nem kívánunk lenni, csak

meg kell vallanunk, hogy a régi orvosok

is nem úgy vették az „essentialitas“ l'o

galmát, mintha csak rendellenes élet

mozgalmakból állana a láz, hanem éppen

ők is azt vérkorcsvegy által támasztott re

actiónak tartották. Némely újkori kórta

norok ugyan e visszhatást szinte a kór

szigorú körébe szorítják (nem gyógy

czélzatu hanem kóros mozgalomnak vevén

' azt); de mások és legtöbben csak úgy

tekintik azt mint a múlt kor elfogulatlan fúr

készei -- t. i. mint a természet önfentar

tási, tehát gyógyczélzatu visszhatását a

vérkórság ellen, mely birálatokkal (crisi`

sekkel) végződik. Töltényi is azt ekkép fo

galmazza: láz nem egyéb mint az onfentar

tási belösztönnek (autocratiának) a kóros

lét elleni müködése. E szerint azt lehet

ne mondanunk: láznál minden esetre a

vérben van betegség - néha egyszers

mind egyes organumokban ; a lázas vissz

hatási mozgalom pedig gyógyműködés.

És - mellőzvén több némethoni

kórtanornak valóban nem oly igen lénye

ges vitáit a körűl: hogy azon gyógyczélza

tu működések, mint valamely „intelligens

autocratia“ műveletei léteznek e vagy nem

léteznek, s hogy a bírálat által a régi fo

galmu „materia peccans“ vetetik e ki a

testből, vagy inkább csak oly anyag,

mely a kór folyama vagy mechanismusa

által támadott -- annyi csak ugyan kivi

láglik, hogy a régi humoralísmus cruditas,

coctio, és crisis-eire már mindinkább mél

tányosban, de egyszersmind világosb s

alaposb fogalmakkal gondolandunk, és

hogy az elféle bírálati kóros anyag, ha a

testből ki nem vetetik állandó kór-okká —

tehát valódi materia peccanssá válik.

Meggondolván azonban mily szoros

kapcsolat és hatást vismnylat létezik az

idegrendszers vér között, és hogy mind a

vérben, mind az idegekben, mind az egyes

organumokban támadhat közvetlen a kó

rosltó zavar, és meggondolván, hogy a

visszhatásí viszony (mintegy retlexio) a

vér és idegek és egyes organumok közt

többszeru lehet akképen, hogy idegzavar

okozván vérzavart ez utóbbik ismét új

zavart okozhat az idegrendszerben, vagy

egyes organumban -— részemről még ép

pen nem győződhettem meg arról, a mit

egy legújabb humoralismus a váltólázról

állít, “hogy benne is a vérkorcsosodás az

elsőleges bántalom, mely ha bi

zonyos fokot elért, zavarja az idegrend

szert (honnét a hideg borzongás Stadin

ma), és hogy a typhusban hasonlólagleg

először a vér fajul el; —- hanem meg

gondolván, hogy legtöbb küllevegői v.

cosmotelluricus —— miasmaticus vagy ra

gályos —— kórositó hatmányok legvalószí

nűbben közvetlen az idegeket érintik ——

sokkal hajlandóbb vagyok azt hinni, hogy

a vá-ltólázban , valamint a typhus a csúz

és hurútlázban küllevegői tán berzi (elec

tricus) kórositó hatás zavarja legelőször

az idegrendszert, (a testfelülettől indul

ván e zaVar a spinalis központ féle) és '

hogy e zavar következtében változik a vér

vegyülete, és hogy igen is csak e vérkór

ság okoza aztán a lázas visszhatást -

forradalmat, s bírálatot. Gondolja azonban

magának valaki e forró kórfolyami phasi

sokat egyik vagy másik mód szerint:

annyi bizonyos hogy vérkorcsvegy min

den lázban van jelen, hogy e nélkül láz

csak nem is gondolható, és hogy a hu

moralis kórnézet forró betegségekben

legalább is szintoly fon-tos mint a solida

ris vagy nevrodynamicíis.

Nem kell azért mai nap már félnünk,

hogy a nedvkóri irány kór- vagy gyógy

tani tekintetben nagyon túlhatalmaskod



105

nék, s azon nézeteket visszafojtaná, me

lyek a szerencsés gakorlónak főfogásit

képezik - t. i. a szilárd részek s orga

numok bántalmainak megismerését és or

voslását; mert hiszen а fönnebbi lázl'oga

lom szerint is az általános vérkór ellen

ugy is többnyire maga a természet vissz

hat, s éppen akkor szokott e természetes

gyógyműködés gátoltgvagy zavart, vagy

eredménytelen lenni, ha az egész kórkör

ben valamely orgánum létezik kitűnőbb

bántalmas állapotban — és ezt elmozdit

ván а nedvkóri bírálatokat legtöbb esetben

maga a természet is viendi véghez. -—

А mi a helybeli bántalmak a humo

rális kórnézethezi viszonyát illeti, ki ta

gadhatná annak üdvös, fontos befolyását

a praxisra ?‚ Csak tekintsünk vissza aleg

kozelebb múlt évtizedekre, midőn szám

talan orvos a köszvényes izbántalmat is

csak lobbellenzőleg orvoslá, -- midőn

a csúzban-történő helybeli kórokat nadá

lyokkal s hólyagszivókkal kielégitőleg gyó

gyítani vélték stb. -— s valóban e tévedés

oly roppant és általános vala, hogy na

gyobbat ennél tan mesterségünk "összes

évkönyveiben sem találhatunk. - A hu

morális kórnézet által a helyheli bántal

mak pathogeniája tetemes változáshoz kö

zelit. Schoenlein az úgynevezet álbirálat

(pseudokrisis) fogalmát ily szempontból

indúlva akkép allapitá meg: hogy a kóros

anyag kimozdítása nem történt a rendes

utmódon, p. o. a bőr, a vesék, s a be

lek útján, hanem hogy annak (bírálati)

kiválasztása s lerakodása a testen belűl

ment végbe, s így új kórra adott alkal

mat. Magam is tapasztaltam oly lázakat,

melyek sejtszöveti vagy alhasi vizkórság

támadása alatt hamar megszüntek: úgy

hogy a vizgyülevény által okozott néhai

alkalmatlanságokat kivéve a beteg minden

tekintetben s néha egy két nap alatt jól

érzé magát --- mint midőn bőrbirálat

-— izzadás -- történt vólna; s a termé

szetnek vagy az orvosnak aztán csak e

savós folyadék elmozdítása egyedüli fölav

datúl maradott. Nincsen tán jó gyakorló

orvos, ki számos alkalommal észre nem

vevé, hogy ugyan azon alaku, s jelené

sülázak, melyek izzadás mellett legrendes

ben gyógyulnak , némely környülállás közt

és egyénnél nyálkás kiválasztások mellett

(hörgökben; vagy bélcsőben) enyhülnek;

-- ki nem ismeri azon enyhülést, me

lyet alhasi hurutlázban szenvedők (Febr.

catarrh. gastrica) többnyire hasfolyás be

álltával tapasztalnak? —-— ime itt is birá

lati jelenés, de nem rendes, nem tökéle

tes ; mert e hátra-maradott hasfolyás még

szinte többé kevesbé nyilvános bőrbirá

latra szorul. Menjünk tovább. A múlt két

ősszel számos alkalommal figyelmeztetém

hallgatóimat, miképen sok gyermekek egy

vagy több napig forró lázban szenvedők,

midőn a nyak körül daganat támadott,

sokszor mintegy csapással a láztól meg

szabadultak. Ez is nem egyéb mint kóros

anyag rendellenes mód s helyeni lerako

dása -— mint álbirálati jelenés, mely

maga részéről, ha nagy mértékben és

rögtön történik, ismét helybeli visszhatást,

lobot s innét újonnan kiinduló lázat is o

kozhat. Ha már most efféle lerakodások

nem a test felületén, nem a bőr alatti

sejtszövetben vagy mirigyekben támad

nak, ha p. o. a májban vagy tüdőben tör

,ténnek -—— kiki átlátja, hogy általuk új

kóridom s irány, és veszedelem támad.

hat, mely egész figyelmünket majd ma

gába szivja. Kétséget sem szenved, hogy

számtalan - sőt bizonnyal legnagyobb

részt - belső gyuladások így veszik

eredetöket. Az elfogultlan gyakorló oly

lázak alatt, melyekben sok ideig eleinte

legkisebb mell-bántalom sem vólt észre

I'll
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vehetc'í, minden külsö behatás nél

kül `rńeillobot тешат tapasztal, - nem

ìs kellìerövel а meghütêst, mely nem

történt, okozni: mert a mit, killsó'leg'any

nyiszor látunk szèmeinkkel, az biz'onnyal

belsôleg is witénik. ` -

\ А nedvi (humoralis) kórnézet min->

den bizonnyal a kórtanra --'általános

(lázak) s helybeli bántalmakra _ nézve

mindinkább nagyobb s módosítóbb befo

lyást fog gyakorlani. А therapiára úgyan

annyira nem , mivel ez minden idöben
jeles gyakorlók által józan s szigorú tai-l

pasztalafok vezérfonaláu szokott vezettet

ni. Azonban a mi befoly a kórtanra még

ìs csak összefügg а gyógytanhal is. A legÃ

ügyesebb gyakorló az, ki gyógyjavallatit
s szereit az általános humorális, Aa hely

beli solìdáris és а nevrodynamîcai kórné-

zetek шт 1еёзгегепсзёзьэшуезуеппе]
tudja kiszabni és alkalmazni. -— Ezeló'tt

csudálatos módon az'történt, hogy alas
sli' folyás'u l (visszhatás nélküli) koresve

’ gyeknél mindenki átlátta azt, hogy ekor

csosI folyadékok mintegy lerakodás által

képeznek helybeli bântalmakat, söt lobo

kat is;la forró korcsvegyekné'l ellenben

(azaz a lázaknál) а gondolat, а òalculus,

szóval — minden máskép vólt -- mintha

a betegség mechanismusa fó’ sarkalalára

nézve nem ugyanazonos шьете, akàr van

észrevehetó' visszhatás akár nincsen. Hi

szen a visszhatás úgy sem képezi а kór

nak szígorúbb értelml'í factorát, létrészét ;

ami lassu folyásu korcsvegynél történik,

bizonnyal heves folyamunál sem hiányzánd.

A heves vagy forró lobok eredése anta@

gonismus, visszsugárzat, újabb idöben pe

dig (Naumann) beidegzési (innervationa

lis) hiány által bizonyos helyre Stb.. та

gyaráztatott; -— megvagyòk душат,

hogy ezentúl mindinkább а forró helybeli

bántalmak nedvkorcsi @redete is fog mél-l

tányoltatni. És ha nem csalódom a kórtan

ez által maholnap sokrvilágot nyerhet ; mert

miné] inkább megfogjuk ismerni a vér f5
vàltozásit , melyekben az е lvagy ama lá

zas vagy láztalan kórokban szenved, an

nál inkább leendlehetö az egyes f6 orga
numok viszonyait azon vérkorcvshoz s el

rendetlenítéseit, bántalmait e vagy ama

vérkorcs által élet- és k'órtanilag folfogni.

Ime már mai napon i`s kevés jeles orvos
származtatja az lepés lázat a máj izgatott

sága vagy lobjából, hanem megfordítva

ez utóbbi zavarokat az epés lázuak 

azaz а vér epés (venosusuemü) válto

zásának tulajdonítja; úgy ysainte a negyed

-napos váltólázat nem а lépdag'nak, hanem

megfordítva ezt amannak tulajdonítja.

Annyit már legalább tudunk, hogy a 'màj

leginkább avérnek epés elemeire visszhat,

s idövel majd több hasonló tudomást is

nyel'hetünk.
Sok jeles orvos adta magát újabb

idf'íben a> nedvek Vegytani vizsgálatára, és

mélLán. Свай az elfògult, az elvakult nem

ища azt до, hogy à régi humoralismus
egy perczre sem sülyedhetett vólna el, ha

а chemia már akkor magasztos {Шум
testünk follyadékai közelébe vinte vólnzi. Élö

vért , élc'í nyirket nem-lehet ugyan vizsgál

nunk, s testen kivuli vér csakhamar változik

ncmi tulajdonságiban; de va'nnak azért

elemèk, melyek -termô'dése csak bizo

nyos kóros állapotnak, s melyeknek vi

szonyai nem a küllevegó' hatásáuak, vagy

az e'llettöli elzárásnak tulajdoníthaiók. Van

itt s lehet itt még mindinkább józan s hasz

nos calculus elég. Köszönet Andral s Ga

varret-nek, köszönet Simon Ferencznek

fó'ke'pén _ inert ezek müködtek a nedv~

kóri chemiàban legnagyobb hatányosság

gal, azaz orvosi szempońtból;l ezek ve
tettek е részben oly lalapot, mely majd

mindinkább а gyákorlatba fog bevágni.
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Simon F. jeles munkája *) magában

foglalja egyszersmind a fendicsért francz

orvosok f6 eredményeit. A vérnek életmi'í

vegytani tulajdonságai a hyperinosis, hy

pinosis és spanaemia háromrendbeli neve

zetekkel jellemeztetnek. Lehetne tán e ne

veket így forditni: rostonyaböség, ros

tonyahiány és hígve'u'ůség.v Az elsŕínem'ú

vérben sok а rostonya (ñbrina) s arány

lag kevés a vértekecs s csekély a szi

lárd elem benne. A savó czitromsárga s

tiszta; van lobhártya. lly tulajdonnal bir

а vér а tüdölobban , forró mellhártyalob

ban (s minél forróbb ez annál kilůnöbb e

tulajdon a roham alatt) a kìizzadvány e

Ша; igy szinte а hashártyalobban. Forró
czúzban a rohamV alatt szinte a rostonya

nagyon szaporodik, azon kivül sokszor a

mérték alatt kevés stb. A hypinosis áltav

lában ellenkezó' állapotot jelent azaz: cse

kély a rostonya-tartalom ‚ sok aránylag a

vértestecske, ide tartozik a hagymáz

(typhus) második szakában, а Ыш1б1‹‚

‘l Handbuch der angewandten med. Chemie;

Berlin 1842.

Kivonatok oi'vosi lapok- és munkákból.

kanyarók, vörheny stb. А spana'emia

oly állapot, melyben csekély a rosto

nya és csekély egyszersmind a vérte

kecsek mennyisége, kicsiny s lágy a vér

lepény (placenta), s hàrtyát nem képez.

A görvélykórban (valjon az alhasiban,

sápadtban? úgy gondolom) s а зёрааъ

kórban (chlorosis) igy машин а уёгъ; s

ha nem c_salódom ezen elemállapot'tételezi

löl a vas \jótékony hatását, annàl is in

kább , minthogy a sápadtkórban (általában

a vértekecsekkel egy arányban) kevés a

vérnek vas-tartalma.

A többi nedvek -—- ере, nyálka, vi"

zellet sth. szinte `парома tökéletesb módon

vizsgáltatnak _- s a górcsô'i vegylan (mi

krochemia) szellemdús férfìak àllal képvi`

selve hasonló nedví irányban nevezetes ís

meretekkel s tényekkel bövítendi a kórtant

s világot vetend sok eddígi homályörvény

be — а miró’l legközelébb szólandunk; a

jelenleg érintetteket is részletesben vala

mint egyéb

férfìak müveleteit olvasóink kivonatink

további folyamaiban találandják.

Boncz- és élettan.

54. {гарантиями a пеший:

körl'il шипение]. Рг. Dr. Berreslöl.-

(Folytatás) Ha az ondóállalocskák elsò' kifej

lödése és állatiságára nézve kelt legújabb k0

ri véleményekre visszapillantunk, akker a

következöhnézetekre akadunk. 1) Minden újabb

észlelések szerint a пазу hólyagok teszik az

ondóánawcskák képzési heiyéi> 2) к б на k е г

azokat sejtekböl szàrmaztatja. 2) Ugyanaz а

zoknak állatisága ellen nyilatkozik. 4) Уа—

lentin, Gerber, Mayer és Krämer

fontes adatokkal le'pnekV мастак állati ter

mészete rnellett` Végre 5) Mayer az endó

állatkák származását а többi állatok kifejlö~

déséhez egészen hasonló módon írja le. _+

Az ondóállatkák származására nézve lett ta

pasztalatokból szerzö kövelkezö resultatumo

kat, von. 1) Ahólyagok különféle nagyságuak,

s különféle kifejlödési fokkal birnak. 2) Ana

gyobb hólyagok középpontjában találtatik egy

világosabb, fólttal ellátott hólyagocska7 mely

а kifejlendö ondóállatocska csiráját foglalja

imez irányban búvárkodó _

el
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magában. 3) Rendesen csak egy, ritkábban

2 vagy 3 ily csira találtatik ogy hólyágban.

4) Az ondoállatocska fejével furja keresztül

a hólyagot. 5) Sok állatooskák testének vé

gén függve marad a hólyagnak maradéka, mi

által mozgásiban akadályoztatvák. 6) А bó

lyagból egészen kiszabadúlt àllatocska sok

kal kisebb, mint az ondóhólyagcsákban (vesi

` culac seminaies) talált, és kinó'tt ugyane

nemü állatocska. 7) Minthogy a mellékhere

ondójában sokkal kevesebb hólyagok, de már

igen sok állatocskák találtatnak, ezért szüle

tésük fökép a here ondóedényeibenlátszik tör

ténní. 8) Az ondóállatooskák származása te

hát legnagyobb hasonlattfal bir az állalok to«

тын fejlödésével. Ezen állatocskák ele'g

hosszúv éle-Ltel birnak (2-8 napig), nyálba

elhalnak,.`hidegbe megmerevülnek, Vs meleg

' áital csak hosszabb idö múlva nyerik vissza

mozgási `tehetsége,iket. Életüknek legjobban

felel meg а 28” R. meleg, 10о alatt v. 45° B.

föIö/tt elhalnak. —- Borlél (Weingeist) s nö~

vényi vagy`ásványi mérgek hehatása alalt а

' zonbaii llamar elvesznek. __ А kifecsent oil

dóval nem csak tomérdek sok élö, haneni

sok hólt ondóállatooskák is vetetnek ki7 me

lyok valószinüleg az ondóhólyagcsákban ter'

`mészetes halzillal пита]; И. А kifecsent ondó

áilatkák egyik része öreg és életgyenge, mi

ért is nem sokára mozgásikat s életüket vesz

tik. — Legnevezetesebb tüneme'ny azonbaii az

ondóállatkáknak igen élénk mozgása. Mozgá

saik kétfélék: részletesek és áitaiánosak. А

részletes mozgások közt kitünö а fejnek és

törzsöknek féreg-idomú (wurmfórmig) s а

fark kigyó- és hal-formáju mozgásai, melyek

által а testnek egyes részei a legkiiiönféiébb

alakokat nyei'nok. Az áitalános mozgások a

tesmek mindon részeit ilietik, s részintoldal

részint egyenes (elörewagy hátrafelé) részint

pedig tengelyforgatási mozgásokból állanak.

- Mindezen mozgások önálló és szabad a

karattól теза mozgások ; s Еву gyakrau'vesszük

ан észre, hogy ezen vállatoóska'k útjokban

álló akadáiyok elmozdi'tására a legkülönfé

lébb mozgásokat tesznek. -— Не nle Сарая:

talatai szerint egy ondóállatocska 7 52 percz

nyi idò' alatt futja mog az еду hüvelyknyi

hosszú tért, s ekkép a méhsza'jtól, a репе—

fészekig tartó 6 hüvelknyi hosszú Ша: 45

percznyi idö alatt képcs megtenni. Az eddig

elöadottákat még egyszor összevonván, szer

zö ezen részek áilatisága mellett egész elha

tárzottsággal nyilatkozik. —- Sokkal nehengb

ezen állatooskák czéijzi felöl vàlami bizonyos!I

mondani;l az e föiötti, még igen eltérö né

zetek7 a következöben ротовым]: össze. a)

Az ondóállatooskák valósá'gos elöképzoit еш

bryók (Andi-y Delampotius). b) Az

ondóáliatká'k az embryonak csak elöképzett ré

szei р.о. az idegreńdszernek (Prévost> és

Dumas). c) Az ondóállatkák a nemi inger

tulajdonképi okai (L e е uw e nh о е k). d)
Az ondóállatocskák mozgásaik által az ondo

nak egyes alkalrészeib elválasztják (Valis

ne r i). е) Az ondóállatkáka férñ ondónak te

völeges elvét„valamint а vértekecsek а vérnek

elemeif сеть (Prévost és D uma s,

Czermak). f) Az ondóállatkák az embryo

életére és kifejlödésére nézve szükséges ГОМ—

telty képezuek, a nélkül hogy а gyiimölcso~

tés. eredeti mozzanatát ábrázolnák (Mayer).

— Összehasoniitván az ondóállatkák étetéröl

sib. eddig ismcrt tényeket, a férñ és nöi

nemzò' részek s az emberi tojás életmüves

fejlödési sajátságaival; köivetkezö, az ondóál

latkák czélját illetö következósekrejutunk. ‘1)Az

ondóállatkák nélkůli ondónodvesség nem bir

nemzöi képességgel. 2) А visszavezetö edények

és ondóhólyagcsák ondóállatkái legkifejleteb

bek. 3) А most nevezett tartalékokban ш—

láliatott oiidó, süriissége és tapadóssága

mialt nem bir azon tulzijdonságfgßl7 hogy on

dóàllatkait hamar és könnyen fólszabaditsa, s

hogy а hosszú és keskeny nöi nemzöutakon

könnyûséggel keresztül hathason. 4) Hogy
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tehát e czél eléressék7 szükséges az ondónak

alkalmatos folyadékokkali meghigítása; mi a

férfì részéröl a dülmirigy és Coowper

mirígyeinek nedvével, a nö reszéröl pedig az

elhálás alatt böségesen elválasztott nyákned

vességgel történik. 5) Az ekkép fblszabadúlt

s vándorlásaikban elò'segl'tett 0ndóállatocskák

végre tulajdon mozgásaik által a tojáskához

érnek, melylyel ‘rendesen már Graaf i 116—

lyagcsábóli (G raafi'schen Follikel) Щё

vetelénél vagy a kürt (tuba) tölcsérében ta

lálkoznak. 6) Czéljokat elérvén az ondóálla

tocskák a tojáska külsö rétege're "- a Di

sc us prolige r us-ra —— telepednek. 7) Az

ondóállatkák aránylag csak kjsebb száma éri.

el a tojáskát, a nagyobb szám a nöi nemzö

részek különféle utaiban hal el, miután eze

ketvingerelve különszerü cselekvöségre hoz

шс vólna. s) Mimhogy а tojaska Шва héja

által tökéletesen be van vonva, az ondóállal-4

tocskáka tojáskának belsö alkatrészeitöl ezen

takaró által választatnak el. 9) Az ondóálla

tocskák tehát közvetlerr és anyagi ‘ósszeköt

tetése a tojásnak csiraanyagával nem gondol

нам. 10) Minthogy azonban a tojéskára Lele- ‚

pedett ondóállatocskák még teljes életerejük

ben штанах: akkor ‚ midön a tojásbaní csi

rahólyagcsa már eltünt (Готов jele a gyü

mölcsözésnek) bizonyárg haláluk és fólbom

lásuk nem lehet a gyiimölcs csirájára nézve

а gyüm'ólosözö perczenct és mód. 11) Е sze

rint. az elhálás alatt csak valamelyz dynami

cus viszonyhatás, valamely különszerü erö

пей lulki (geistig) átvitele és betestesitése

gondolható; s az ondóállatocskákat mint ezeń

erö hòrdárjait tekintem, melyek a_nö csira

anyagát a galvan-berzes behatásálnak egy ne

móvel шиши, s gyümölcsözövé teszik. 12)

A- csirahólyagcsa valószínůleg azon pillanatrbamv

ишак е1, те1уЬеп а Graafi-hólyagcsa föl-.

пущи s melyben az ondóállatocskák bozza

já-rulása által azon eröbeli behatás törbénik'; s

" nyok vizelletébcn ,

mellyel a gyümölcsözés tulajdonképi ренте—

nete végbe ment.' -—

Az ondónak kevésbé 'állandó

alkatrészei; elhalt és idegen a

nyago k. - Ezek különfélék s a lényeges

és állandó részektöl könnyen megkülönböz

ищешь. Leggyakoriabbak ezek közt a takonyß

hártya szarúnemü takarójáńak elhalt és elvált

részei felbörsejtek (Epidermoidalzellen) for

májában. Találtatnak ezen kivül még az оп—

dóban nyálka golyók formájábán, vérteke

csek és olajcseppek. -«

Az ondónak jegeczei. Az on'dó

nak meghidegülése s az ondóállatkák kihalása
után, Aaz ondónedvesség vegytani fólbomlása

történik, mi alatt benne a legkülönfélébb gala

kú jegeczek támadnak (Med. дашь. des k. k.

бы. выше, 1843 Juli  August. (Folyt.)

. Dr. Mecz n er.

55. Кувшин. (Dr. Simon Е. után.)

А Kystein vagy mások певиц Gravidin

N auóh e által fedeztetett fel terhes asszo

s utóbb többek Ша!

vizsgáltatott. N. szerint a k. fehér anyagot

képez, melyî av тенета, ha az egy darab

ideig шеи, kiválik s генам а гашише A@mel

так, s itt зим, наци jegeczekkel ve

gyült elég szilárd álladalmu hártyát alkot)

részint Iassanként a fenékre ülepedik s ko.

vesbé többé vastag7 tejfölféle üledéket m-utat.

N. a kysteint а terhesség csalhatatlan jelének

tartá. Eguiser szinte igy vélekedik, sze

rinte а kystein 2-6 nap múlva jeleník meg

a vizelletben s felxér, homályos anyag képé«

`hen а fenékre sülyedez, azután a felületre

szál s ezt a meghidegült húslé hegedt zsír~

jához hasonló hártyával borítja. Terjedelmes

vizsgúlatokat nyujtott е tárgyban Капе Е;

szerinte a kystein 30 òra s 8-пар közötti

шедшими elöször mint alig észlelhetò' hártya

jelenik meg, utóbb tömör lesz, elszakadoz s

egyes >rongyau' fenékre sülyednek; Наведи
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hártya képzô'dik oly egyének hugyán 15,

kik tiidövészben1 köszvényben és kóràttéte

les tályogokban, hólyagtakárban szenvednek.

Kane szerint 58 egye'n vizellete lcözül csak

4 050113011 találtatott fehérnye-tartalom. Eczet

sav szinte csak kevés esetben 1102011 elò' he

gedést; legtöbb esetben ysavanyun ellenhat az

újon bocsátott vizellet. А па3у110 iiveg alatt

a kysteìn apró, homályos testecskékböl ösz

szeállott alaktalan (amorph.) anyagot mutat1

melyben villósavas magnesia-ammoniak 5030—

czek szétszórva hevernek,V e jegeczek e

czetsavban felolvàdnak, ha ellenben ammo

niak adatìk hozzá , «'iikkoi` а kystein felolvad,

0 103002011 nem.

4 Simon a terhesek vizelletét, a 2. 3.

4. 5. és 6. hónapban többször vizsgálta, de

nem lmiudenkor találta abban a Kysteint; hol

ez képezödött, mint p. о. а 2. 5. 05 6. 101—

hesség-hónapban 010521011 vizelletböl, 011 az

újon bocsátott húgy tiszta, sárgás színii vóli,

gyengén savanyuan ellenhatott7 és sem fojtó

-- sem eczetsav sem megmelegités által nem

zavarodott meg. Rendesen 24 óra múlva az

egész vizellettömeg könnyeden megzavaro

dott, mi alatt a savanyu ellenhatás eltünt,

és fehéres, nyálkás iìledék támadt s valami

vel késöbben kezdödött а 11113у felületén а

hártya képzödése, mi eleinte igen vékony

vólt, 12—24 óra múlva pedig tömörebb,

homályosabb' és a világosság alatt csillámló

lett,v a benne fentemlített elszélledt jegeczek

miatt.

На az е tárgyban 1011 észleleteket össze

vesszük, kìviláglik, miszerint a kystein nem

tulajdonszerü anyag, hanem egy Protein 652—

szeköttetés  s hogy képzödése 110150311—

vül közel viszonyban áll a tejelválasztás

sal, Simon 5 Капе észleletei szerint lé

tezhetik terhesség, a nélkül hogy a vizellet

az úgynevezett kysteint mutatná; de ha 101

110550301 gyanitunk s az valószinü, áltela a

valószinüség biztossúgra emeltetik. (Beiirà'ge

zur phys. und path. Chemie und Mierescopie

1843.) y _'A'Illés.

Kór- gyógy- és gyógyszertan.

66. Eisenmann pangús él

lám-uml» (Véga.)

A láznak okviszonya a hely

beli 52 envhez kettò's lehet: vagy elöször

láz támad, s ez képez azután magámak~ 1101—

góczot, helybeli kórt; vagy elöször а hely-

heli baj támads ez sziili azután a lázt. E sze

rint eredeti és másodlagos lázakat

kiilönböztetünk meg. Vagy más szóval : а kó

1011, legyenek bár lázasok vagy láznélküliek,

vagy általános vagy helybeli fertözés által

támadnak.

A.) Az ere deti láz. Ez 010115201—

26 azen lázt, 0111, mehr közvetlenül а Vér

t'ómegnek kórhatályok vagy kóranyagok általi

fertözéséböl ered, 101101 mely a kórfolyamat

helybelisítése elött támad. Ide tartoznak sze

rinte a gerjes 05 r'agályos lázak. Fontos _okok

kal támogatja azon véleményét7 miszerint 0

3013011 05 ragályok legelsöben a vérben ver

nek magoknak gyökereket. Az eredeti láz ki

törésével már a betegség vagy elvetélkcdve

elhalhat, az az.: az edényidegek oly erövel

visszhatnak a lázanyagokra, hogy a vér vala

mely hiráló elválasztvány által ép állapot

jára visszatér; vagy a betegség tökéletesen

kifejlödhetik, helybelisülhet. A kóranyagok

kivetése (Eliminationsfìeber) természet-erövel

t'órténhetik 11103, de végbe vihetö gyógysze~

rekkel is7 melyek lázként kiiiritöleg müköd

nek7 mikép a hánytatók. Ha 02 110111 113110

nik, akkor a láz a helybeli baj kitöréséhez



нём-‚шву Ésßsyógysggrm
ё“:

wel el' мы. Mw а цтщщгщщ

valami sziluka erößeblqeg тупица домика-‚д

sokra ‚в гниющая (тети) .www

подадим okot; и“. lieu *_aìtlçórxolggmetnqk.

шаман дерма щите es, a. щуцщ „дед

liatás egyesült erövel azon boncztani штоф-1

sokat hozza'ik létre, miket lorró kütegeknek

(exanthem.) nevcziinlc. "A’lïelylïeli".<s71ën’t7l

kè ш körülménytöl függ t. i. а kóifollyamat

indulatjától, és a hajezálcdényrendszer yeh-f

mely vidéke túlnyomó izgékonyságától. Az

izgékonysúg egyes életmiivek шву szövetek

hen, átalános vagy egyéni befolyások alltal ma

gasztaltatliatik Fcl. Elsò'bbçk az évi атаману

(constitutie annua)„vagy а járvány Мощь?)

ban rejlenek. Kitiiniilegßzgékonyakjtélm а,

Lüdök, tavaeszal a toroktakliártya, nyáron

а máj, gyomor s vékonybél; összel ,a yes;

tagbél (vérhas) skésö összel megint a torok-„

lakhártya.- A légsúlymérö ‚(оснащают ‚щ,

:illása alkalinával а betegségek „нагар, умен

sö részeket, gyengébb Ищущий-ада; jrtlçálilia

а végppntukat támadják meg. A7. lumlsßkegyéni Abefelyások каш; turtozuak : . egyes (sl-_;

letmüvek kicsapongi'i типы-аса; Едудаgyomrukban, májukbayi szenvednek; (кл/6;

hangszerekkel bánók szivebetegszik reageer“

továbliá , valamely életmii ,elöblzi ,belegшаг Hippokrates жившей. ._-z Ausreden

láz többnyire угоду; (ад/пят.) ‘jelflexpçnçl lép.

fel; omivel heveßebbi щами Мёд атлет

végbe a_klórany‘ag0k кишащем. n. :. ‚д

‚ ,1B);.A_ выводивший; melyf-l

nek штаб. kdybelimnnáeáßwißl ¿im

тщете): я. S помадами а .vérfel le»,

пышно]; ——‚т1цфгву, акт; hmmm-u, un.;

@ö behatásqk. вы там .is а melyben, baj,

жёг .általános fertößéö тушит ile:

wel.: el» Uyemáeodlßevs На топишь"

ha а helyheli kór. feläliîódáäfa ‚Щеп «Несет

anyagokat képezett és vilt a vérhe туда“

»àl hizeßabbineiszâßèbßnftiinal за, mi

' nel böyebl» lnéltékbeq нищие}; sziyattäl;

fel; e ¿h'kzqnypäok.. „A_zon .,any'aggkd., mellyek -
11_\.'¿';sççllggosl мы hoznakr 016,.. mintegly'három

o'sßtzllyba ‚щитам; овоща, 1)“A`.v"éij'nlelc’l

l_q.h os шприца ‚Ё minek_lényegét ,'az'onf;

lianniégjgméily ifedi.1 2)'__Ragályok', me-Í

lyeknek az отважно; koi-'látolt vidékére _be-f

взыщи nlatt ‘p_o, beóltás általl legelò'bb is'
hekvbeli Роторная zi,__i~ái§;ú.lyl`I visezŕontitflgriinésé:tl

tiel. Küldnbözök [фото]: а Щуеъкегшёпуёк;

ц) а. ker. liggen lielybcli.,mar1ad,‘ de а termen.'

ragályjrészböl felszivauisluty'inn vérbe jut sl

igy v_érferlözést sziil s cgyébbkéntA kedvezö

körühnények. közt általa'mos visszliatáet, ша;

sodlagoe lázt. Igy történik a.tehénliimlö és?

lépfcn'énél (Milzb'i'and). lb) oltotfány hexlyfênì

twpntterrnett гадами átmennek а verbes;

általánps _fertijzéet ‘okoznak ‚ s ennek почек

lìeztiâben ,_'Jiltel'iinos ищем, làz,_jön‘¿léltre, ai

mint ez tübbnyire albeoltotkhimllönél (yarioi

`lg)ezokott, солевая. 3) 'Gen y-l és eyélázl 'lá

what timidi» низведет .èebbël .351st 'mr-r'

üfcglpéíl A»'Elgy ‘fekélyliök .azenl anyagok felini-‘l

vatnak' Ivagy I_nidò'n al hejszéiledényck` lvegy'

vieszerek [alain geny, kAépzl'idi'k. A'genyláz:

Il_evessége, s tálnadásp leginkább,a\y¿érhè ju-Í

l'ott веру mennyisegétöl ШЕЕ, e ‘ez okbc'il a'

bél vegytiidö-takháytyánllétezö kisebb geny«r

góczok koráliban s heyesìcbb láztltámasztandî

nek', ¿ninteem а ШШбгбпдёуб negyobb lgeny_A

góczok; ininthogy а Ьбг laseúbb lfelszivás

wpeteggü._ Е lâ?, herzogçtáseal kezdödilcl csaki

hg ,rögtön ha yérbe rolianó genytömeg. a haj:

sqálçdények “отыщет: .т935йш11а és,l

mggbénitjap >aklrortnern t-êrezheti'il aAhideg'n

lianemközvetlcntül ai (оптово; 1ёр’Г61. Legin«

кадр, щгощ fok'áitlehet megkülönböztetnünk,

а) А: ÍGröiyyil ge nyláz, mint enyhébb iz
“видна: щит}, шйёбхх-сзекёцддеру ment a;

yerbç ét. ‚Надир gcnyképzés'mnlékony, ini

кед рамы а ‚пущи: genyedéei параши,“—

igor. e lŕzfszintemagátdl матрац. На pedig

New .liútfeimafßfie „Мёд, .mikén kms;

yegyesfekélyeknél., szétfolyó домишек!

й‘



112 gyógyszortan.Kór gyógy~ és

akkor e Iáz is üdültté leend, s aszlázzá vál

tozik, mely kezdetben csak estvéli rohamok

kal s tökéletes félbenhagyásokban шишками,

иЪбЪЬ lassanként nappal is megjeleniks gyen»

geségi lázba megy ы. Ь) А túlerönyi

genyláz akkor támad, midön rögtön пазу

mennyiségü geny rohan bé`a vér каш, mikép

genyes visszérlobnál (phlebitis). Dupuy ki

muiatta, позу ez Ша! а vér lobos шатат

vá lesz és névszerint a roslonya tetemesen

szaporodik. E láz erös rázóhideggel шаб—

dik, mire паду forróság száraz hörrel kö

vetkezik; az érverés gyors és teljes, néha

kemény; a száj és nyolv takhártyája némii*

leg borított; а szomjúsúg epesztö; az él

vz'igy elmarad; а húgy vörös; enyhe izzado

zás könnyebbülést okoz. E-tünemények па—

ponként, 2-3-szor megújulnak. Múr 1-2

nap mulva elvállozik a láznak túlerönyi jel

leme alorönyivé, s elkezdödik a vérbomlás

arothasztó láz minden tüneménycivel. c) A z

aleröny'i gciiyláz. На a hajszúledények

már az oredeti kór által ige'n szenvodtek,

mikép ez rendescn измени; az alhasi пазу

máznál (typhus abdom.) vagylia rögtön nagy

mennyiségü gony rohan bé a vérbo, mi iiéha

összefolyó himlöknéi és visszérlohnńl «тё—

nik, akkor a láz azonnal kezdetéhen már al»

erönyi jellemii. —— А másodlagos Iáznok irá

nya is, mikép az erodotié oda czéloz, Ногу

a1. anomal képzödés rendbo hozattassék s az

idegen kó'ranyagok (mik itt свай а kórgócz

ból jútottak el a vérbo) a vérböl kiküszöböl

tessenek. Ha a kiválasztó élotmûvek a körfor

gásba jutott зевнув! ncm bil-nalz, akkor a

вену által mogfcrtözòll vér pangást Szíil, mer

genyedésbe плеву ы —— geny мышек (те

tastasc). Azonban ezon táiyogokbani geny nem

vólt mint. olyan és mind a vérben, hanem

a felszivott gcnysavó okozott pangást a ha)

száledények ìzgàtása által, melynél fogva a

megfertöztetett vérböl új вену képeztetett.

Ezen màsodlagos tályogok lcggyakr.)bban а

'5s

\

tüdökben jelennek meg, mìvel а lehellömiivek

hajszálodényein kell legelöször is átmennie

а vérbe felszivaton genynek, kivévén Шёл

azt, mely a béltakhártyán termen, s mely

a veröczér útján elöszöra májhajszáledényoi

ben járt. 

А Н: lefolyáls ищу typula.

Két fö láztypus lét`ezik, a váltó és fel

hagyó (intormittens et remittens).

a) А váltótypusra nézve szerzö

nem érteimezi kiolégitöleg а váltásnak Iénye«

gél s сваи ш jcgyzi meg, hogy a periodici

Lás рва: ö a kóros képzés dag°álya és apúiyá

ban kercsi inkább, mintsem az edénymozgá

si idegek vagy a gerinczagy izgatásának vál

lozékonyságában. Váltólázalmak (pseudotypo

Sen) azokat. mondja szerzö , melyelmél lázßól

mentes idò’ foly lo, do а rohamok bizonyos

napszakhoz, az estvéií órákhoz ватаг.

Е lázakhoz tartozik a rheumaiáz, а croup

(hártyástorokgyék), az aszláz. Ezek a nap le

iiyuguîlioz итак magokat, c szerint azon

idöpont'hoz7 melybcn egyébkém. is а lázas

kórok elsö шпата jön létre. De ha estve а

Iég minémüsége мы kegyeltetik a kóros kép

zés, és az izgékonyság is egyszersmind ma

gasztalva van, akkor szükségkéo ogy oly

kór, meiy nap közben enyhébb vólt, hogy

sem lâzt hozhaloit vólna elö, cstve létre

fogja ш hozni. На pedig a kóros képzés

magában már terniékenyobb тазу az edény«

mozgási idcgok reudszere izgékonyabb lesz,

akkor nem szorúl a botegség az estvének se

gélyére a végeit hogy щи hozzon elò'; a vál

из typus akkor felhagyóvá váitozand át.

b) Felhagyó lázakuak nevezzük

azokat, meiyok ugyan tokéletesen зона sem

maradnak ki, hanem csak eswc jutnak el

legföbb hcvosségreA Ezoknek ugyanazon okai

пинай.

c) A folyvást tartó Iázak a szó

szoros értckiiëben azok, iiiiknél а lázas tü
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neméuyek egyenlö hévvel éjjel nappal 11111111

lanak. Ezen typus 3 körülmény közt jön elö :

1) lázas kütegek kiütési kórszakában; 2) 1101

egy túlerönyi pangás égetö lázlól kisértetik s

a láz legközelébbi oka nem olyan, mely

képes vólna 11 lázt a túlerönyí fokról az al

erönyirc átvezelní; gyakran lámi ezt 111116—

lobnál ; 3) ha а láz az erötlenség jellemét viselì,

minthogy ekkor а kijelelt hatályok által alig

lehetséges az estvéli rosszabbulás.

A láz kimenetelei'vagy gyógyulás

vagy halál. Elsöbbik vagy birálatokkal vagy

ozck nélkül megy végbe. Birálat а1а11 szerzö

értení akarja az életmüves erök törekedését

a hajszáledényekbeu úgy hogy ezekre Lör

zénö átváltoztató visszhatás utján az azokhan

fenlétezö kóros képzés elmellözlessék, s

minthogy minden életmüves munkálat 01111—

lasztványokkal együtt jár, ez okból 10111111—

szetesen а birálat alatt ezek sem hiányozhal»

nak, de nem lényegeseknek nézendök. A bi

rálatok történnek vérfolyások, húgyás, izza

dels, köpés, hányás, tályogok és dobok,

bêráló fene által. Azonban ezen hirálati moz

. galmak egyike magában ritkán d'ónti el a 111

zas kórt, hanem rendesen ketteje, vagy 11111

ma is együtl viszik azt végbe. A fö 111111310

kata következò'k létezik fel; '1) A kór mi

némüsége; а rheumák a hör, az orbánczfaj

lák, мышам а bél,sat. állal biráltatuak.

2) А láz jelleme. 3) А: évi alkm

mány. 41112 álló (stationariu) al

kotmány. 5) А járvány szel-leme

(genius epidemic.) De а lázak miuch 1152101

helö birálulok nélkül is úgynevezell lysis

(oszlás) ulján газу az általános visszhalás

röglöni megszünésével végzödhetnek. Ez u

1011111 ukkor történik7 mikor а mestexsègnek

sikerüll. balályos álva'lltozlató bánàs altal u

11111'1011'аша1о1611115111. Szerzö igy а legbeve

sebb rlleulnàkaL р. о. а máj- moll llaskére

csúzos gyuladásait шею; csörékkcl s né

папу adag vinum. colchic'. opiatummal meg»

fékezé.

Három úton lehet a lázaknak halálos

vége: 1) Valamely foutus életmü bénítása

által, mi a lázak hidegszakában törlénhetîk,

hol а hajszáledények összehuzódása 1111а11 a

nagyobb véredények, különösen a gerincz

agyban és zsígerekben, vérrelmódfelett meg

lellenek; minek következléberïfîïiŕöíñlń

szövetek, különösen az agy7 geíïlhîzägilâëì

a sziv nyomatik, vagy nagyobb vértaílók

minö a lép szét is' szakadhatnak. 2) Az 6101—

müves erök általános kimerilése által. 3) Vér

homlás utján, mit a rothaszló láz mullet.

А lázak gyógymódja. Aláz nem

egyéb, 1111111 az összes hajszáledényrend

szer eröœljes vagy hiú visszhatása a 116110

1уаша1га és a kóranyagokra, természetesen

magától enyésznie kell a láznak, ha a 116110—

|уа1па101 11а1а1шазап meglámadjuk s a kóra

nyagokatl kiküszöbòljük vagy kártékonyságu

kat megszüntetjük. Mi okból általános egyc

`nes gyógymódra szükség nincsen, merlozél

szerü átváltoztató bànásmód s czélszerü 11111

111ёве11 legjobb eszközökfa láz ellen. lgy si

kerül többször például a bélhagymázl — 1111

elött а bél takhártyáján a helybeli baj kiütne

—— egy hatalmas hánytatóval, пазу adag

calomellel s me'g biztosabban meleg vizcsö

rékkel s nébàny erös adag vin. colch. opiat.

által, reá következö hashajlóval —— е111у0111

bami. Névszerlm pedig: ‘1) Az izgatásiláz

minden orvosok megegyezésc szerint a bezog

javára szolgál. 2) A loblázról Frank P.

és Schönlein kimutattúkl, mikép р.о. а

111116101111ап egyodül a helybeli baj mlnéml'l

sége javallja az érvágást, nem pedig а làz

sem az érverés minémüsége. 3) Az 121611111;—

ségi lázban csupán álváltoztatò szerek, s 111

ott egy nervinum vezetnek ela gyógyuláshoz'

i) A rothaszlólázban még inliább folyamod



‘lili ‘ Kór- -gyógy-щиты.

bami káfor, ььг 5 пазом szereknez. —

(Schmidts Jahrbücher sn). 1843.) ~  

í д Dr. IllésA

l?. Mjknllkn. Chomel награды

han egyszerre többen szenvedtek штаны

ban, ezek köït volt egy vasszony ‚ а ki ször

nyü паду fájdaimakkal kiiszködöit„ és sommi

helyczetben'sem шин nyugtot; mëikony hasz.

'nálaiára annyira cngedett a baj, hogy» а jóvò'

regge! már csaknem @gészségesnekleheteit

¿tartanL .Több ily esetekben a legszebb siker;

nel allmlmazá Ch. a mákonyt, hányáslslohß

i 5,6m következett, hanem а bör »es чтеца;

а sárgaság világos nyomait шиш. ,Ezen taf

paszialt kóresptek köveikeztében Ch. a màj

kólikáróli nézeteit ckképen adju elö '. ámtja t.. i.

hogy e betegség gyuladásos nem iehet, шт

‘а beleg hasra fekhetik` söt а máytájékon e

rösebb nyomást is elszenvedli'et,y uz érverés

lassu, és amákony javnlást hoz clö. s дыша

tovább hogy amájko'iika uz epek'ön'ek az epe`~

vezctéken átcsusszanása щитами iiózatik ею,

meri e köyek a falak nyomását é's sebze'sét.

'okozvám aleghevesebb féjdaimakai gerjesz~

tik. [ly befészkelt kö gyakran sárgaságot is

okozî de e jelenség nem oly lényegcs, mint

sokan hiszik, meri 'több tekintêlyes orvosok

állitják . iniezerintv számtalan májkólika- `csetéit

tapasztalták, melyeknél а sárgaságnak leg

kisebb nyoma semiünt fel, s ezt a be

szorult köben szcnvedö ogyedeknél а vsi'irga

szi'nnek változékony fel és letünése is bizo

nyilja; meri aY vaiódi sairgaságnál u sárgn

szl'n 5_6- hétig is fo'lyionosan el зияют; tar

tani. Ezen betegség igen gyakori. s az élet

tani iskula követëiiöl egyencsen a máj gyula»

dásának машинами; е nézelek immár le

Шишек, dea betcgség okai мёд mindég ho

mályosak. — А barmászok травмами, lingy

"мои állatokná-l, melyek télen гашиш és

száraz élelmezés után тупик le7 az ере

hóiyagy és'vezete'kbe gyakran паду meny

nyisëgü" epekiivek штатам midön ellenben

nyároniés öszön а- szabad lévegöbeni l'riss

növényi élelmezés нит levágoit állatoknál epe'

köveket sohn, чаду esak kivételként talâ'ilhiäl;h

ni. '- Ezen tapaszt'alatbòl igen okszeresen

lehét ily betegeknéil következendö életren

det megalapl'tani: t.i. a hetegek szabad le

vegöben mozgó élctet vigyenek, Ieginkább

Vfris n'dvényi ételekkel éljenek, s e шеи;

lett égvényes vizek, hashajtó szerek az epe y

тати“ clömozdiii'isára ajánliiaiók,` a gyo

inor 'ée májtájékot terpetin és valamely

égéiiy „темы: kenegetvén; meg kell azon'»

ban jegyezni, под czen szerek használnta

csak а szabad közökben van helyén, киты

lien-a fújdalmas rohamok акт. а mákony te'.

end ieghívebb мандатам, melybël iris adag

b'an kezdvén ol 15 абс 20’ шатен is пене; па;

ponként nyujlani. —— На а mâjkóiika huzamo

sun lari, n milj igen ищи} s igen érzékeny

lesz.; И: kezd mutnikfizniy s ekkor mz'ir va»

Vindi „мат пи be, тем: а: теге ion

cllenes „(штамм |е$2 sziikség elliáritani.

+— A májkólika ritkán végiödik halillinl7 azenL

han gy'o'keres _áyòfzyiiása igen nehéz: az ере

vezeték gyakran kitágni s a kö 'a ушными

hatván kimkárodik az életmivezcthöl; гниды»

@setekben'a heszorult k6 мешкам felsni'woL

dik; тающие: итпЬац hogy erösen be

szornlvàn cperekedést `hozhalv elö _. mèly {Ш

tal а legszomorúbb темен, sin maga a ha

Ш is elöiliéziethelik. А honczolásn'ál az ере

vezeték also része igen Мыс 520ш|!.‚- felsô

ŕéèze pedig ellenben' am epeho'lyaggal щуп"

igen мидии áilapol-ba шимми, а máj igen

бинт". s úfzy Szólván орёт! tömôtt. Nér

mely' ritkább esetekne'l n májban életmiives

olfajnlńsokra lalàlhatni, s az epenlak nem riiká'r.

genug/0l telvék. (Gas d, Hôp 1842 Decem. 13

Schmidts Jahrh. Nro. IX. 39 В. 3Heft-.)

.  . . 4 _,lir. No'vàk..

1_1, . ' 'v
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"- 58. дамы: abnjalenyvtann

é! orvonlálóhoz. Dr. Holschertöl.

Szerzö saját bö tapasztalàñainak ercdrnénycit

Vrisvideden а кбуеъкеабьЬеп adju ею. -l -' l

1)' Bu j af eké l`yláz (Schankerfleber).

'A kiiîönnemü bujasenyves izgatásra követke~

zii' visszhatás rendesen lá zig 'magasztaltm

tik föl\, mely néha ugyan 'már a szúnyidö

ben (lncubatiünszeit) többnyire azonban csak

kit'óréskor (eruptio) lép fól. Rendesen a sa

játlagos fekélynlak kifejlödéseig, kivételkép

реп tovább is tart. _ Ezen láz velöhnzatik

az evnek ldeg- és véréletrei sajútságos bella

tása általgï s az életmüségnek általános meg

mérgezését mutatja. Többnyire lobos jellemii

vs a bocsátott vér többnyire lobos hártyával

van fódve. A másodrendü bántalmak kitöré

s'ét is rendesen láz elözi meg ; s valamint egy

részröl а láz általános fertözést jelent, ugy

más részröl ismét nem еду birálati törekvést

gerjeszt, mely áltitl а méreg a testböl Шуе—

tethetnék'.  ~'  ' ь

2) Az élctmi'ìség életerös csc

lekvëbégének sikerülh'et 112131111]

senyvet, lia bár sokszor lassau

is, s gyógys'ugfély u_élk'ül 131161116

ni.  Методам gyógyereje'összesége az

' életmiiség azon gyógytörekvéseiuek, melyek

uz életniüvek, müködések (functie), erök sat.

élettani váltóvisszonya által létrc jönek sna

gyokat vihctnek végbe. Hogy а higany nem

mindenkor sziikséges а liujasenyv додума

4s'ilioz sz. legelöször 1816ban Angolhonban

ll о se»töl tanulta, ki Horse-Guards kórházá

han étrend és nyugalom mellett sós 112151151]

lókut rendelt s higanyt másodrendů Csonlf

ßántalmaknál seni adolt. mondvún: а teriné

slet ezt mind magától kiráza. Az erre sziik

séges erök sz. szerint а fckélyláz s a mil~

sodrendii búntalmaknál follépö láz által ébnesz

tctnek fiil7 miért is orvoslzisra nézvest azok

пак nagy fontosságot tulajdonit. — Más ut,

mer által a bujasenyv további terjedésének

.

határ vetetik, а f e ne (Запущен): Ez után

másodrendiì bántalmak igen ritkán támafdnäk;

szükséges azonban hogy az magánaka méreg

nek' hehatásából eredjen, s nem külsö аг

ytaillnais befolyások által gerjesztessék, mert

ez utolsó esetben a méreg kitiirlésében nem

bizhatunk. Ezen tapasztalás, szerzö szerint,

az égetést (cauterisatlo) sem látszik pártolni,

minthogy пазу különbség van а nicstersége

sen s a belsö föltételek által elöhozott mor

tificatio között. Orvnslásra nézve, minekelůtl

te egy parannyi higanyt адом vólna7 mindég

s mindenek elött a fenés folyaninak pépher0~

gatások, _ chinafözet, _ ásványi savak s

mákony által törckedclt véget vetni. Nineteen

majdnem szer7 mely а fene terjedését any

nyira elösegitené7 mint а liigany; sz. làtta,

mikép а liiganynak vak alkalmazása által fe.

nésedö doboknál а назшшышак nagy rész@

elpnsztitatotti7 söt mikép a czomb'utér keresz

Мешать, mire halálus vérzés követke~

zelt. _ »l

З) Nemi а bujaeenyves feké

l-yek nrvovslási'ilfoz. Mily fotitos 19—

gye'n a fekélyláz катет. azo'n airtalmakból.,

meiyek-, 1121112 'kedvezö befolyások ¿ill/àl 161

magaszl.altatikî kifejlödnek. A fekélycsedes

csak liamar clterjcd s fenésedö folyam esat

lóclik hozzája. Sz. inindeniittv hol a láz jelene

létéröl magát ineggyözödve hitte, 10_12 о.

bonnyi érvi'igást rendel. A többi bánàsmòdju

is lobellenes, s fürdöket és liashajtókat liasz#

náltat. Ezen rendszabályokat sziikségesV 1316»

ményül tartja minden liigany-gyógymódlioz, s

mióta ezekkel él, a bujusenyv orvoslásábzni

sokkalszerencsésebb. Az érviigi'is inellelt meg

azon köriilinény is szól, liogy a liigany né

mely l'öke'p eröteljcs liatal embereknél nenn

ritkán `eemmi hatást sem-‘gyakorok érviigás

ими azonban hatályosságát azonnal -kil`e_|ti.

Azon lehetö ,kérdésrm valjon ërvági'is> à'ltal

nem щитами e elö а bnjaméreg-heszivodá

sa, ш felelhetni, l|og`y ez hasliajti'isni'llszin<

ъ
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te nem kevésbé törte'nhetnék meg. На а be

leg a higány bevételére kellöleg elkészitte

сем, s ha az megfelelö étrendi tartás mellett

adatik, akkor а bújasenyv ellen májd nem

biztos, пану értékü s sommi által ki nem pó

tolható szornek birtokában vagyunk. A készit.

nlény megválasztásában szerzö kevesebb foil

tosságot helyez, ámhátor ezt sem veszi egy

kedviileg, mondván. hogy valamint börbeteg

ségekben а rágó sósavas higéleg (Merc. sub1.

corr.) a_vörös higany váladék (Merc. praecip.

rub.) а Zittmanfözet elsöséget érdemel, ugy

az orriìreg- és torokbani másodrendü báutal

maknál а kengyógymód (сига unctor.) minde

пек elébe teendö. A tisztasúg ugyan fö kellék

az orvoslás jó sikeréiiez, uzonban gáncsolan

dók azok7 kik штамма] s átalában más sze

rekkel mint Наш тщетен. Athangolhatják

ugyan ezek а fekèiyt, а nélkül hogy дуб

gyitásához запить. Fitymaszornál

(Phyniosis) идиш ъуёшшёпуЬеп van, mi

kép а bemetszést sohn sem kell kerülni ; и kór

ismeretben csak ekkor jutunk biztosságra. s'

a пшик és туша közti bofecskendésck csuk

nyoinorúlt tiszlogatást nyujtunak', sz. több

пнешь esetben tette ozon mütetet, s ш soha

sem bi'mta meg. A Iehetò' rosz következmé

nyek sommi arànyban seni úllanak а hiztos

kedvezményekkel. Ámbátor sz. átalában min

деп külsö малыш; ellen nyiiatkozik, még

` is néhány kivételeket шт fól p. о. ha а fe

kélynek eiterjedése égetés дна] gátoltaihatik,

vagy ha valamely érzéketlen fekélyt nagyobb

cselekvösegre kell hozni1 vagy ha verlamer

fekély, mely különnemü sajátlagos jollemét

_közönséges gyógymód által rég olveszté,

gyógyulni nem akar. '

4) Bujafekély а liudcsöhen.

Ez azon fekély, meiy gyakraii meg nem is

mertetvén, tnkárnak мамани s mint ilyen

(siker nélkiil) gyógyittatik. Takár után huja

sonyv nem fejlödik ki, és csak az ily meg

nem isxnertl fekélyck adhauak ozon пешие

alkalmat. >

5) Azon pusztitások, melye»

kct néha b. fekélyesedések a szaj

padon okoznak,_ gyakran oly nagyok,

hogy azokon csupán mesterséges szájpad ál~

tal segi'thetni. Hogy ezt elkerüljük, sziiksé

ges napjában egyszer, vagy nagyobb izgatou

ság mellett minden 2-3-ad nap a szájpado»

ni nyilásnak széleiz körösbogár-festvénnyol

(Linct. canth.) bekenni. Az ez által elöhozott

lobos visszhatás мы a szélek egymáshoz kö

zelednek, s sz. ezen mód által többször a

nyilás tökéletcs vagy legalább legnagyobb

részboni behegedését eszközölte.

6) Bujafekélyek а iiyelven né»

ha kökemes (scirhosus) kinézést nyemek,

söt egyébb betvegyek bonyolodásinál rákká

fajulnak. llyen körülmények каш sz. a bete

get miudenkor szigorú kengyógymódnak (cu-.

ra uuct.) veti ulá7 néháuyszor sikerrel hasz

m'ilta a hamiblacsot is, elöreborsatván min

denkor elöször a higanygyógymódot.

7) Bujasenyves doh. Ez ellen

mindenki közönséges gyógyiuòdot reiidel, ám

bár más részröl igaz azon állitás, miszerint

rágó (phagedaenicus) és fenés dobok másod~

rcndii bántalmakat nem oly könnyen idéznck `

elö, minthogy a helybeli kórfolyam еще! u

méreg megsemmisi'ttetni látszik. Sz. szabályùl

kivánná vétetni, a dobot legkisebb hullám

zásnál fclszúrni y ha a börtakarók meggyulad

пак s mail' igen sok geny képz'ödött7 akkor

а dolog hatalniunkban többé nincseii, s tai'

Lós genyedések. nagyobbszerü pusztitások

sat. támadnakl Sz, azon idöpontot тошна

legalkalmatosabhnak а liigany aikalmazz'isárá’.

midön a láz és lob-z'illapot. elmúltak, s а gyu

iadúsos geny kiürült. Kora alkalmazúsa ahig«

anynak álorbánczos irányt gerjeszt s nagyobb

puszlita'isokra ad alkalmat. Azon doboknál,

melyek rosz 'orvoslás s hibás életmód miait.
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tartós genyedésekbement'ek alltel, igen Готов

azon idöpontot megismerni, melyben a hig

any adaglásától többé ‘semmit sem várhatni, .

s helybeli bánásmód elégsé'ges, minthogy n

kórl'olyam egészen hclybeli

lakúlt.

8) Bujafekélyesedések a gé

géb en nem ritkán légesö-sorvadást (рты

sis trach.) vonnak magok ulán. Ez ellen sz.

nem ajánlhatja eléggé az (_12-20-szor is)

ismételt 4—5 obonnyi érvàgásokat, hány

borkö-kenéseket a gége tájékára, s belsöleg
а higany használatát. l

9) Àltalános sorvadás buja

senyv következtében. Gyakran lá

шик embereket elsorvaclni, kiknél a bu

jnsenyvnek minden шпат tüneményei el

mozditlattak. llyen esetekben bonczolatoknál

sz. löbbször a bujafekélyekhez egészen hason

ló fekélyeket velt észre valamely belsö élet~

müven р.о. a sziven a lépen. (Hanov. Anual.

Maj u. Juni 1842.)

folyammá - a

Dr. Meczner.

59. Takúrol пел-01010 u hü

velyklntßl (tun. чад. tent.) наш

lellyc вант ——- Velpeau' utàn. —- Egy

húgycsò'szorban sinlödö beleg szálacsok (hon

gìe) alkalmazására nehány* nap. alalt nnnyira

javúlt, hogy tetemes vastagságu kutasz bevi

telét könnyen eltürte; de csak hamar kifo

lyás mutatkozott, melyet heregyuladás köve

telt. S ez a nemzö részok és húgyulak min~

den betegségeinél elöfordúlllat, s ugyan c

zért inkább húgycsövi mino takáros herelobnak

kellene nevezni; -~ а heretoldaléklob (epi

didimitis) nevezet sem helyes, а mennyiben

ennek gyuladása a mellék részek gyuladása

nélkül soha sem fordul elö. — Sokkal nav

gyobb jelentösége van azon különb'óztetésnek,

miszerint érzés és tapintás мы akarják a

here gyuladt részeit. megkülönböztelni — igy

például eleinte két daganatott lehet'megkü

lönböztelni, а hátsó egyenetlen darabos és

kemény dagot а lieretoldalék képczi7 a másik

sima puha és rugonyost maga a here, -

ily esetekben felületes vizsgálat utàn nem

igen lehet megismerni a kiömlenyt. Szelid ki

'ómlenyi eseteknél három négyszeri beszurás

ra 10f20 nap alatt sikerül a gyógyilás. -

А szálacs és kntaszok állal elò'idézelt hereloh

szelidebben és gyorsabban (4—6 nap) foly

le, de ha gümöcskór (tuberculosis) vagy а

dülmirigy (prostata) valamely rendellenes álla

potja következtében áll elö7 igen hosszas le»

folyásu és makacs ‘természetü szokott lenni7

.i beszúrások is allg segitenek valamit, miu

tán a kìizzndvány igen cseke'ly, а dag pedig

magában а gyuladt herében fészkel. —— А

felhozott esetben is а dagot egészen maga а

gyuladtllere képezte, а savós kiömleny szin

се csekély mennyiségü vólt, s az egész ba

jon állzilános és helybeli vérkiürités, enyhült

gyuladás ищи pedig lágyitó s oszlató szerek

könnyen segiteltek. (Gaz. des Hopit. 12 Janv.

1843 és Schmidts Jahr. 1843. Nro. VI.)

Dr. Novák.

во. Seutln щипцов kenélel

a тещ-8528“ él lzöveményel Ini

jnkórlmn, felm'íttek és цеп-ше

kellllél. E lapok szerkesztöje 1833 Bécs

hen léte'ben lìgyelemmel kiséré Seutin hig

anyos bekenéseit a torokbanimásodrendü bú

jakóros fekélyek ellen alkalmazoltakat7 s ez

alkalommal nem mulasztá el jegyzéseket ten

ni o gyógymód iránt, melyek röviden а Сап

stats Jahresber. ü. d. Fortschr. d. gesammt.

Medicin czimü folyóiratában is közölvék(Lei

stangen über Syphilidologie von Hergt czím

alatt 1843ban Seulin.) —— Szerinte ezen ke

nögyógy (Schmiercur) hau'isa a higanynak a

bújakór-anyagávalì foncsorozásában (Amalga

miren) alapúl ‚ mely kóranyag bizonyos fokig

telittetvén а higany által, az életmüségben

генными erös visszhatás következtében bör

és bélcsöi birálati útakon választatik ki a

testböl. Csupán valódi bújakórt gyógyit` mog
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а mód; a ezöveménykórok, kiiiönösen a

csúz-köszvényesck még ,inkább fölingerellet

nek ziltala. А kétséges esetckben döntöleg

haiároznak а bújakórt roszabbá tevö kénes

fórdök. Seutin ajánlja e gyógymódot az elö

rejárt elsöfokú bújakóros kórjelek után, ide

értve a takárt'is, ha ugyan kórhatárzata nem

\ volt elégge vilàgos, _ `annál inkább pedig

а csonhdagok, makacs és állandó fájdalmak,

fekélyek, börkütegek ellen. Maga a gyógymód,

mint Schoepf följegyzé. következö:

Elökészilés. Pulv. rad. jalapp. gr.

xv. Calom gr. 1. Sach. alb. scrup. 1.Minden

másod nap reggel 5 azutàn három óra múlva

ogy port bevenni. Ti'z napon átreggel és estve

lnngyos fördö, egyszerrc ¿É óra hosszig; e

mellé ezen 11а|1 liasználni: Rp. Rasur. lign.

guajac. rad. Sarsaparìll. select. r. Sassafr. ana

iibrain 1. in part. aequ. 32. dividendo. Eb

böl еду adagot nyolcz font vizzel négy fontra

lefözni, és e fözetböl а ГбгбёЬеп két 611112521

val meginni, a többit.pedig lassanként elfo<>

gyasztani. Ha a f'órdök gyöngitik а beteget,

@idgáhban adaesanalr, és fördò' utàn ahpteget

пешие" izzasztani. A beleg szohája tence

legyen, és ágya ha lehet. két гашиш ahlakV

köztj.' vagy az ablak és ajtó közt zillion. A

szoba hömérse'klete 13_140 R. legyen.

Tnlajdonképi gyógyitás. Has

hajtó ezen szerhöl: Rp. Aquae laxat. vindob.

unc. 4. Extract. gramm. liquid. unc. semis.

Tart. Stib. gr. 2. S. Eslvc két evök'anállal,

másnap óráuként kél evö kanállal be venni,

mig 4_5-ször meghajlotta. Következö nap

elkezdödnek a bekenések, számszerint lizen

bárom; minden bekenés után еду szabad na~

pot hagyvún. A be'kenést eszközli maga abe

teg puszta kézzel; elöször bekeni czombját,

s lábszárait, azután fólkarát, alkarát, 1111151;

az utolsó három bekenést úgy íntézi, hogy

az egész al és ввёз: fel tagai, és háta is be

kenessék. A három elsö kenésre veszen 1 ne

‘1 I

hezék (drachma) jól készitett kettös higany

kenöcsöt (ungt.mercur.dupplicát.); a három

következöre 1 és fél nehezéket, а legutolsóra

pedig 2 nehezéket. A bekenések 26 _ és 27«

nap- mulva végeztetuek be mint kezdödtek

1.1. hashajlóvai. А beteg> szobája 12° В. mér

sékletu legyen. Étrend; 3 szor leves, délben

7 lat 11115, egy zsemlye; a nyálfolyás elkerü

lésére, melynek semmi birálati jelentösége

1111105, gyakran kimossa beteg a száját zsálya

forrázattal; fogporúl használjon chinaport és

timsót (еду пе11е2. — la obonig). А bekenés

közti napokon mi sem történik. A hatodik

bekenés után clszokott veszni az étvágy, has

fájdalom és hasmenés 1111 be; ezen tünemé

nyek fél-birálatuak (halbkritisch), a 111121160“—

képi birálat pedig izzadással áll be а kenò'gyógy

végeztével, és egész a 41ik napig tart. Ezen

birúlat a 28-ik napon hozatik elò' melegfórdö

és 2 cvökanz'ilnyi hashajtóval, mely а követke

zö regge] egészen vétetik; a 30ik napon me

leg takarók által eszközöltetik izzadás; а 40—

41-111 пароп hashajtó itallal záratik bc а gy()

душ, 1111111 elkezdetett. A birálat Шпана

211311 az étvàgyhoz mérve _ elövigyázat ¿nel

1е11 _ nagyobb mennyiségü levest és'húst

kap а beleg. _ Seutín azi állitja, hogy al.1

ö gyógymódjńnak mind а terhesek _ kivált

a tcrhesség elsö liónapjain, mind a kis gyer

mekek egész biztossággal alávetethetnek. E

gyógymód liasznának bebizonyitására Sch. 7

esetet hoz elö7 s ezek közt négy gyermek

volt, 2, 3, 5 és 7 éves, kik 11 gyógyitást

igen jól kiállották; nugyon érdekes egy bi

zonyos férlinak kórrajza, a kire megrögzött

bújakór következtében nehézkór (epilepsia)

roliamok, ezután féloldali szélhüdés (hemi

plegia) vakság és süketség jött, 5 a kenò'

gyógy után egészségo helyreállott. (lásd Cles

tereich. med. Jahrh. 1842. Januar.)

Ká r о 1 у i.
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sebészet, szemés'ze't."A

61. Az шитымиlzelngyu

пай-6:61. (Vége.)

Az újszülöttek szemgyuladásának _

még pedig nem csak a helybeli bajnak, hanem

szöveményeinek is, melyekre a halálos kimc

netelt róvnunk kell, okai részint az ànya _

' ŕészint mágában a gyermekben rejlenek. Az

‘elöbbiekbcn igen számos okok lehetnek7 de

nem egyforma jelentésüek. Ezek közül'elsö

emlitést érdemel а nedvcs hideg behatása,

milyennel jár a tél és tavasz. Ide 501021111

tók а légi változatok7 melyekre* vonatkozó

lag azonban csak annyit hozliatni fel, hogy

azon napokon, melyeken a legtöbb Vniegbe

tegülések történtek, nagyobb höség és 521111—

teleni déli szél uralkodott; _ továbbá а

léghuzam, mely miatt leginkáhb azon gyer

mekek betegiilnek meg, kiknek bölcsöjiik aj

tók és ablakok k'ózelében vannak; а szüksé

ges légjobbitás, légújitás elmulasztása а be

tegek szobáiban. (Artalmas kigözölgések, ki

választási anyagok összehalmazása, elégtelen

öltözet, tisztátalanság stb.) Van még 111511111

lönös emlitésre méltó ok, ilyen: а betegek

szobáinak hibás szerkezete a kórházakban,

mely is abban áll, hogy bennök a légetmás

ként nem leliet megújitani mint ajtók s a

blakok kinyitásával,` annyira hogy választás

engedtetik azon veszélyek közt, melyek a

romlott lég által elöhozathatnak, s а gyerme

kek bölcsöíre ható léghuzam által elöhozat

hatandók között; _ továbbá _ a ragály.

A mi az anyában rejlö okokat illeti, az

irók a következò'ket hozzák fel; nehéz7 so

kátartó szülés, a gyermek fejére kiilölt nyo

más а szülés alatt, bújasenyves vagy más

ragályos takár-elválasztás az anya nemzö ré

szeiben. Szer'zö a két elöbbieket nem .tartja

alaposaknak, а harmadik pedig azok_közé

tartozik, melyek fólött legtöbbet vitatkoz

tak. Midò'n hirre kapott irók ezt igen gyako

rinak nézték, mások azt álliták, Vhogy ez vriti

kán jò' elö. Senki nem tagadandja, miszerint

ha születés alatt a gyermek szemébe ragá

lyos nyálka jut be, a leghevesb szemgyula

dások egyike fog létre jöni, de ez nem lennc

a mostszóban forgó szemgyuladás. Valóban

sokkal sebesebb lefolyású is а takárosezem
gyunlalldás'J és sokkal gyakrabban hoz elö szem

pusztuliist; továbbn azon sok gyermekek kö

zül, kiket szerzö a szóban levö szemgyuladás

ból gyógyitott, csupán kettö vólt olyan, kik

nek alfelök tájékán börhámlásokat vett ész

rel, melyek függöly fekélyedésekböl származ'

hattak; végre ezen 'kórnak a különb'ózò' idö
szakok s а születés és la betegség kezdetc

közti t'óbb napközök szerinti többé vagy ke

vesbé gyakori elöjötte a f'ólebbì okokat ege

szen kizárni látszik. _ A gyermekßen rejlö

okok közůl ezekct említik az irók': veleszii

letett életgyöngeség, sárgakòr, görvélykór,

iker _ vagy ‘idöelò'tti ezületés. Mind ezen

' okoknak hasonló módon lehet а` gyermekre

hatásolniok, а mennyiben t. i. a gyermeket meg
forsztjákìa visszaliató szükséges erötölI s kép

teleline teszik életmüségét; a károe befolyá

soknak ellentállliatni. ` 

А2 е1б11111е1< 52ег1111 kéiségtelenül ещё!

szitò" okok gyanànt vehetni fel 1) a légnek

sajátszerü állását s szerkezetét, 2) a betegek

termeinek hibás épitésmódját, 3) aveleszille

tett életgyöngeséget ; _ valóban kórfejtö okok
pedig a) hideg s lfökén nedveshideg1 _ b)

léglluzam, с) ragály. , '

A leggyakoribb kórsziîvemények okául

— а milyenek а bélcsö bajei és а, tiidölob`

_ megemlitendö: a hideg évszak, á gyer

mekek eröszakos hizlaléisa,1 velökszületett Ã

letgyöngeség, a betegek szobáinalk hibás al

kata. _. ‚ 1 ч `

Az újszülöttek szemgyuladásának 165111

ta következö kérdéselçrei felelettöl fugg:

2
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‚щ?

milyen tartósságú les: а betegség, "ту ne

mü leend helybeli hatása, mily befolyással

lesz az ogész életmiiségre? A ini közelebb а

tartósságot шеи, ~ ezt Iiosszabbitani szok~

ták а szaruhártyalobon kiviil négy нагните

nyek: 1) Szemhéjlob, mely által a szem

nyilás megkisebbiil. 2) Köthártya tartós vö

rössége, mely igen kis inditó okok követ

keztébon is számlalanszor visszahivja a kórt.

3) A Meibom ulirl'gyeinek üdült gyuladása. 4)

Az inditó okoknak folytonos munkában léte.

A mia kór lielybeli lefolyását illcl-i, félhet

ni a szaruliár'tyára történendö elterjedésétó'l а

gyuladásnak, ha a kó'rjelek igen Iiovesek és

a kifolyó anyag tiszta, evneim'i, ищу na

gyon hajlandó a mcgkcményedésre, mi álial

a szemhéjak könnyeii összetapadnak. Ha már

kil'ejlödött а szarulob, a jóslat is külöubféle

a szerint, a milyen változásokon keresztiil

mont a szaruliártya. А kórszövemények az

életmüség ogyetemes állapotjára károsan hat

пай, kivàlt ha a betegek sokáig kórházban

ищешь, vagy ha különben is gyöngék, és

ha kártékony külhatásokuak vannak Шё

ve. ——

А gyógymódra uézve különbözö szcrek

ajánltattak. Közönségesen liasznállatnak a

mosogatások, szemvizekkcl és liidcg vizzeli

borongatások, lobellenes gyógyuiód, legaa

vus ezüsléleggcl (pokolkö) késziilt kenöcs,

végrc игуан е szcr oldatábóli fccskcndések.

Gyakran más szcrckel. is пышек az elöbbe

niekhez; használák az ólomvizet is -—- süker

nélkül; kénsavas horgéleget; fehérmályva

газеты: szcmvizet mákonynyal (ogy светел

liaszn'áll). Nagyobb sükort Ишь: szcrzë а na

dályok használatára. Ezck alkalmazására u»

gyan oleintén rosszabbulni lálszott a baj -—

а mennyibcn a daganat nagyobbodult, de

свай llamar ним а jó süker, s a daganal

le loliadt. De még sokkal siiker'csbon liaszná

lá a pokolkůoldatot, a midön 160 betegoi

köz'ól lâ lön ennek tiasználatára egészséges

 lized gramma

sé, mialatt elöbbi években csupán 97 lett

jobban más szerekkeli élés mellett. E mellett

c gyógymód oly egyszerû, hogy паразита!—

Ian дна! is kezelhetö. Ha nem bö az ем

lasztás és kifolyás, ha a szemhéjnk csak kö

zépszcrüen vagynak megdagadva és a szaru

liártya egészségcs, oly oldatot használ szer

zö, mely 30 gramma lepárolt vízben egy

Ио шатаю, = decigramm)

jegitett legsavas czüstéleget foglalt magában.

Miután а Szom az aztl fcdett „умыты meg

tisztíltatott, ogy —— a Тент! oldatba mártotvt

ecsetkét húzunk cl csupán egyszer az

cgymástól kissé eltávolitott szemhéjak kö

zötl. Ezt 4~ vagy 6»szor kell ismételni 24

óra alan. Ha a „алмаз licvesebb akkor ugyan

annyi утюг 2 decígramma adatik a másik

szcrböl. А fölcbbi módon búnunk még leg

alább 24 óráig a bz'mtodott szemmel, miután

minan vörössége elinúlt a kbthártyának, a

kórismélléslöl follünkben, mer is свата!

lanúl bekövotkezik, lia csak logkísebb vörös

ség vagy edénytöltség шагам is hátra a köt
hártyán. - А

Az emlilclt gyógymódokon kiviil has!

nàlák még: 1) А kölliártya kiirtását, jó sii

ker nélkül. 2) Hasonmennyiségü viz és pokol

ка általi égetést, mely csupán a szivárvány

hártya elöeséséiiél lehet jó sükcrü, a mennyi

ben az elöeselt részt zi szarubártyával össze~

növcszti, —- czcnkül veszedelmes is, meri

nehc'z шнек az újszülött gyermekrei liatását

pontosan meghatározni s шиши korlátot vetni.

3) Nápolyi kßiiöcsnek s hasonmennyiségíi na

dragulya vonatnak а szomhéjjak feliiletére

kenését. «1)Elvczeuísoket részint а börrc,

részinlra bélcsò're —— miudig rosz sükerrel,

5) Üdült bajban- a lovált vörös higanyt -

látható haszon nélkül.

Az újszülöttek szemgyuladására, mint

fölebb mondók, igon kàrtékouy hatással van

а betegek szobáinak hibás szerkezete. Sziik

séges pcdíg a jobb szerkezet azéri, Позу a
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betegség három hatánylói а léghuzam, hideg,

és ragály elkerültessenek. Ezeu czél elérésére

az Arcet készülete leginkább alkalmas. Ha ez

hiányzik, következökre Не" ñgyelm'; 1) A

betegek szobáiban a léghuzamnak oly irányt

kell adni u mennyire Iehet, позу az а höl-l

csök hossztengelyére függölegesen essék, mi

vel azoknak elöfüggönyei а gyermek szemét

legjobban örzik. 2) Ablakot soha sem kell

nyitni, mig a gyermekek bölcsöikben nincse~

nek, vagy függönyeik le nem темпами.

3) На а gyermekek fölébredtek, szemeiket

mindig legnagyobb fìgyelemmel szükség meg

vizsgálni, és hi legkevésbé vörüs is a köl

hàrtya valamelyik szemén, e gyermeket а

terem legtulsóbb végére kell fektetni, talvol

Statuso

03. A нанесен hnliloslńgń

rńl törvénylzék elött. Dr. S a nder

orvoistanácsnoktól.` Szerzö а sebzések halá

lusságánnk még jelenleg is érvényes fölosz

tása ellen okokkal lép föl ‚ melyek fìgyelmün~

не: nagy mértékben megérdemlik. Az „апа

lános halálos sebze's" elnevezés mail'

azért is helytelen, minthogy а biro az or

vostól nem аи kivánja шаги, valjon a sebzés

minden emberre nézve halálos lett vólna-e,

hanem csak ан, valjon az elöforduló esetben

arra szükségkép halálnak következnie kellett~

e? A „laesio absolute lethalis“ tehát hará

vrozottahban és jelentösebben fölté tlen és

szükségkép halálos sebzés által lesz

leforditandó. Meg nagyobb tévesztés az all

tala meghatárzott jelentésc ellen fekszik a

„per se lethalis“ magában halálos

elnevezesbeny mi alatt azon sebzésck értet

nek , melyek ugyan magára hagyatva halál

lal végzödnek, melyekröl azonban gyors és

czélszerü bánásmód által a halálveszély még

néhn elháritható. Valamely sehzést magal

ban halálosnak, _s az! egyszerslnind nem

a mehnyire Iehetö a többi gyermekektöl. 4)

Az intézetbe betegen hozott gyermelreket

szintén el kell választani a többiektò'l, s vo

l'ók külön osztályt képeztetni, fóltéve'n, hogy

szemök gyuladása még csak igen csekély Го

kú. 5') Mindkét osztálybeli betegeket a Гёт—

lrt módon pokolkö -oldattal kell orvosol

ni. 6) A legnagyobh lelkiismérettel kerúl

ni kell аи, hogy az egészséges és beleg

gyermekeknek ugyanazon ruházatot, игуан.

azon edényeket adjuk használatúl; söt а ve

lök bánó személyeknek is különbözöknek

kellene Iennie. 7) A falakat minden évben ú

jonnan kell bemeszelni, s a festéseket 111—

gozni. (Arch. gén. de med. 1843.)

Dr. Каждое;

rvostan.

szükségkép halálosnak tartanì ellemnon

dás s észbotlás, melynck föoka a изучен.

szokásban, а halálos és veszedelmcl

szavak oly gyakori összecserélésében ишак]

Életben valamely sebzésnek halálosság vi

szonyai bizonyossággal soha át nem пашет

s meg nem határozhalók. На már most а

biró még éltében a megsebesíteltnek az 0r

vostól tölvényszéki értelmezését kivánja a

sebzésnek, akkor soha ennek halàlosságáról,

hancm свай veszedelmességéröl lehet szó. На

már ezen m а gá b a n-t (per se) mint középfo

kot а szükségkép és esetleg halá

los (absolute et per accidens lethale) közt

akarnók meg tartani, akkor az értelfnezés

nek olyannak kcll lennie , hogy ezen közép~

fok olyan halálos sebzésekct foglal magában,

melyek magokban ugyan veszedelmesek, de

melyekröl a halál czélszcrü orvosi segély ál

tal lehetöleg még elhárithattatott vólna. Azou

ban a törvényszéki orvostan ilyen középl'okra

nem szorúlt, s ezt а szerzò' a sebzések 3-ik

halálosság fokának vizsgálatával bizonyítja.

-Az ese tleg (per aecideus) halálos sebzé

2l
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sek alatt vagy olyanok értetnek, melyek

nem elegendö okai a halálnak, hoi мы а

halàl nem csupán a sebzés, hanem több más

nem kedvezö körülmények egyiitthatása által

is föltételeztetik; vagy olyanok, melyek ceiak

esetleges körülmények niiatt, mik alatt a

sebzés okoztatott, vagy melyek késöbben

hozzá csatlódtalc, lettek halálosak, hol тешь

a hal-àl nem csupán a sebzés, hanem lnég

más a sebzéssel nem közvetlen okirányos füg

gésben le'vö7 hanem mégis egy idöben haló

okok és körülmények által is hozatik elò'. _

Ezen értelmezésböl tehát kivehetni, mikép

az"esetleg halálos sebzések mint

lehetò'leg orvosolhatók tekinlendök, mikép a
halál elkeriilh'etö, lnem sziikségképes vólt: _

az esctleges (per accidens) és a magában

(per se) halálosság tehát összeesuekes ßesaii`
méik által egymástól Ameg nem különböztel

hetök. Hogy azen bajokat, melyek az elfo

gadou, 3 halálosság fokából erednek, vilá

gosana szem elé :ilitsa, szerzö еду életböl veit

példát hoz föl. _ A tettes botjávalellenének

fejére пьёшь. A talált összeesik, nem soká

ra azonban eezme'lete't ismét visszanyeri. Az

oda hivott törvényszéki orvosok dagadt fejét.

hideg vizzel borogatják s azon kivül érvágást

és hüsitö levonó szereket rendelnek. A rán

gások, más oldali szélhůdés, félrebeszéd és

úlomság mind inkább erösbiilnex, s а meg

sebesiteti néhány nap

csonton гаммам egy

múlva meghal. А fal

átható hasadás, ez a

latt a keinény agykéren több obonnyi véröm

leny, a hártyák és agyállomány iúlteli, 411—

lapotban. A physicatus azt állitja, mikép а

megsebzettnek azon esel.an is, hahogy a

kiömleny el lett vólna mozdi'tandható, а ш

kéletesen kifejlett agylob kövelkezte'ben meg

kellett vólna halnia: a sebzés tehát minden

körülmények közt sziikségkép 112114105

nak nyilványitandó. А felvélemény e föllöt

következôleg nyilatkozík; minthogy a kopo

nya alapján semmi csenlhasadékok sem vé

‘L

шнек észre ‚ Iékczés által a halál oka el

lett vólna haritható: a magában veszedelmes

sehzés tehát halá lo s na k nevezendö; mint

hogy azonban azt orvostani alapok és tapaszta

latok szerint mint lehetöleg gyógyi'thatónak kell

Lekinteniink7 azi ez o'kból mint fölté tele

sen és nem sziikségkép halálosnak

kell értelmezni. Evvel а legfelsöbb yélemény

is tökéletesen összehangzik, a sebzést azon

ban magában halálosnak nevezi. A

vàdlott ügyvédje igyekszik bebizonyitani, mi`

kep az ölés ténylegessége hiányos orvos

segély miatt hibázik. Az udvar-törvényszéki

elöadó csak 8 évi fegyliúzi büntetésl. шата

nyoz. Ez ellen azonban a rianácsban szózatok

emelkednek: a sebzés minden esetre nem

általánosan, nem szükségképeu
 

‘»hala'los,i az igen hiànyos orvosi segélyt

mintY 9561131, 5 а sebzést mint es e tl eg e s

lialálos sebzést, vehetni. Azonban az

ellenve'lemény t'obbségel ayer; az .orvosi e--g

löadó értelmezése ninos Lörvényesen elismer

ive, s a biróra nézve nem elégséges, nem

`kellöleg jellemzö: a sebzés a legfelsöbb ог

vosi törve'nyszék által mint magában halàlos

пак jellemeztetvén, ezen Lörvényesen érvé-A

nyes legfelsöbb orvosi nyilatkozaton nincs mit

változtatni, ehhez a biró fòltétlenül kötve van ;

az elöadó álial inditványozott büntetés щепы,

enyhitö okok hiánya miatt, iökéletesea jog

szerüen mért büntetés. _ Ezen és hasonló

esetekböl машин, mi пазу fontosság tulajdo»

' níttatik a törvényszéki orvosi véleményeknek,

egyszersmind azonban azt is, mily ingatag

а 3 halálosság fokainak értelmezése.

Szerzò' tehát azon véleményben van,

mikép azon ösi fölosztást iökéletesen elvet

vén, legelò'ször is sziikséges a halálos sebzés

értelmezését megalapi'tani. Szerinte halàlos

sebzés olyan sebzés, mely unir magában

veszedelmes lévén, késöbben elegendö alappal

а bekövetkezendö halál elöidézö okát foglalja

„швами. Csak egy elölegesen veszedelmes
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vólt s halálossá lett sebzés foglalhatja ma

gában az elegendö okot, hogy azt törvény

székileg halálosnak nevezhessük, 5 rajta az

ölés ténylegességét megismerhessük. Sebzé

sek melyekböl a halál mint egyediili lehetö

következmény 0100011, magában veszedel

mesek valának. Olyan sebzések azonban,

melyek 110101101 végzödtek, de melyekröl 0

110101 orvostani elvek és tapasztalatok bizony

sága szerint még lehetöleg elhárittathatott

vólna, még azért, hogy halálos kimenetellel

végzödtek, magában veszedelmesek nem va

lának. Hogy 101101 meghatározhassuk, valjon

valamely jogszerůtlen és lialálossá lett sebzés

törvényszékileg szinte lialálosnak

te ki n t 11 e 1 1 е 1 1 k-e, sziikséges legelöl 0 seb

zés eredeti mivóltát s 0101101 hatását vizs

gálat alá vennünk; valjon valamely az élet

fentartására sziikséges miiködést félbe Sza

kasztani vagy megzavarni képes vólt-e? Ha

már ekkép 02 életveszély oka meg van ala

pltva, akkor 0 halál oka 15, 110 02 bekövet

kezett, alapot nyert, s már most 0 törvény

széki nyilatkozat is jogszerů.' liogy t. i. a

sebzés 0 halál indokát magában foglalja , _

1011. légyen az bár elharítliató, vagy nem.

Minthogy már valamely elölegesen ve

szcdelmes vólt, de nem 521111565

kep halálos sebzés mégis itt 011 né

ha az ölés ténylegességét kétségbe vonni, s

azt megváltoztatni engedi; szükséges 010311125

gálnunk, valjon ezen inditó oka 0 110101001: 0

kérdéses ölésnél törvényszékileg ki

elégitö módon van-e jelen? A legtöbb

halállál végzödött esetek ugyan magában véve

veszedelmesek is , s a halál indokát elegendö

alappal foglalják magokban; azonban sok eset

fordúl elö, hol elölegesen veszély

telen vólt sebzésekböl a halál kö

vetkezett, nier azulán mégis a törvény

kinywek énelme szerint 0 1011051 ölésért vá

dolja. Igy példáúl mily gyakran csatlódik cse

kéiy eebekhez а többnyire halálos 001010001

(Tetanus). llyen ln'vételképen és ritka 110111

105 kimenetü sebzések törvényszékileg sem

vétethetnek a halál elöidézö, 1100001 csak

gerjesztö okaiul. Miért is a tiirvénynek a

halálos sebzésnek ezen két fontes bélyegeit:

llogy tôrvényszékileg kielégitö

módon s mint magában veszedel

mes a halált elöidézte légyen, ma

gában kellene foglalnia. A sebzés s követke

zéseinek 110156 vizsgálata képessé teszi az or

vost bizonyossággal meghatározhatni, valjon

a sebzés magára hagyatva, vagy orvosolva,

föltétlenül vagy igen gyakran halálos kimene

tellel végzödik-e, vagy pedig valjon veszély

telen vólt-e az; melyböl a halál soha sem

szokott fejlödni?

A veszedelmes vólt sebzés tehát lia

lott-vizsgálatnál részint mint magában ha

lálosnak nyilvz'inul.Í mely 02 életre szüksé

ges müködéseket megszakasztá 5 а ha

lált föltétlenlil elöhozá, mely tehát seni

a természet gyógyereje sem orvosi segély àl- 'Y

tal el nem hárithattatott; vagy pediga vesze

delmes vólt sebzés ezen miiködéseket csak

megzavará, ezen zavarnak azonban igen gya

kori halálos következéseit orvosi tapasz

talatok szerint, 0 természet vagy 11105101

ség által megakadályoztatni lehetséges lett

vólna. На a halálosság viszonyának ezen vizs

gálatánál az egyéni testalkotmányt tekintetbe

vettük, azon nem kedvezö kórülményeket,

melyek a halálozást elösegiték, goudosaii

leirtuk, s az esetet tulajdon sajátságában min

den oldalról Fólvilágosítottuk; akker törvény- ‘

széki orvosi véleményünk 0 tudomány és 101

vény kellékeinek meg fog felelni s a 11116 02—

után azt, _ mit itéléshez szükségesnek ta

101, 1101610 kivehet. _ Az 011500011 nézeteket

már most dióhéjba foglalván, 0 t'órvénysze'ki

orvosnak ezen kérdésre kell felelnie: valjon

a тещ/1258011, mint magában véve veszedel-A

11105 volt sebzés 0 110101001: 01610026 okát ele

gendö alappalfoglalja-e magában azaz: valjon
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mint halálos sebzés tekintethetik

е? Ha ezen fökérdésre igen-nel történik а

felelet, akkor meg kell lialározni: 1) Valjon

ezeu halálos sehzés, _ mint elkerülhetlen kö

vetkezése a sebesítö Csolekedetuok tekintet

~ hetik-e--,ezaz»valjon a sebzés föltétlen

és szükségképen halálos sebzés

e ? vagy 2) valjon ezen halálos sebzés ,

mint lehetöleg orvosolliató fóltételes és nem

szükségképeu halálos sebzés-e? Ha nemmel

törtémk a felelet akkor ismét meg kell наш

' rozni: 1) valjou a megvizsgált, magában ve

szélyteleirvólt sebzés a halálnakcsak gerjesztö

okát. foglalja-e magában azaz valjon törvény~

székileg nem halálos sebzés-e? vugy 2) val

jou a bekövetkezö halál, más a sebzésliez

idegen okban ulapszik-e ? (Badische Anual.

der Staatsarzneik. Jahrg. 6. Heft. 1.)

Dr. Meczuer.

83 . тетиве oltásu az 617-1111”

lönek mint a hlmlönle'reg meg

újltůsůnnk es'zllüze. Bousquet olva

son fol ily czi'uiii értekezést a párizsi acu

demia üléséhen múlt év Aug. 29-éu, mint

нашим“ próbatéœlei eredményét. Elödeivel

ellenkezöleg e czélra a legüatalabb t-eheneket

Választál Az eredmény valóban meg is muta

tá, hogy ~meg kell választ-ani a beoltandó te

henet. Sziikség pedig választani a leglìatalabb

teheneket, és kivàltkëp az iìszötinókat. Ha a

választás megtörtént, a beoltás legegysze

rñbben lörténik; ha a tehen már jó nagytest

alkatú, :'illva kell liagyni , ha pedigy még ua

gyou kicsiny7 liútára forditani. Mindkét esot

hen úgy kell megtölteni az oltgerelyt mint

az egy karról másru történö oltàskor és a

genyhólyagba mélyen be kell аи szúrni7 vi

gyázván hogy a gerely nehány mz'isodper

czig a beszúrt helyben maradjon7 hogy idö

maradjon а méregnek a gerely kis Csatornái

bani szivatásra.

Az oltott himlö a telienben külöubözik

egy klssé az emberbe oltott himlötöl. Az о!

tais helyébe amaz nem Щеп-й! annyira be, köŕ»

rajza kevésbe terjedelmes, kiuézése kevésbë

fénylö, és csiliáma sokkal hamarabb vész el.

Sokkal késöbb fogamszik és csaknemh egyszerre

Щ ki rz 5- és 7ik nap közt, midön liirteleu ki

fejlödik; ezutúu ugyanazou hirtelenséggel hagy

alább és varadzik be, mely var is összehu`

танк és oly'arányban казеьын mini leesé~

séhez inkább közeledik.

Nem is jelentöségü kérdés шаг, mi

esoda változáson megyen kereszu'il a liimlö

méreg, midön az visszaoltatik a telienbe, s

itt megfogamszik? - Ezen tekintetböl, s

egyszermind hogy 'ósszehasonlitàst tehessen,

Bousquet egy gyermek hal karjába a leben»

röl ven oltolt himlöt. jobb karjába pedig а

közonséges oltóhimlöt от! Ье. Miután tizszer

levé e kisérletet, úgy ша, liogy mindkét

oldaloui liimlöhólyagcsúk egyenlök voltak es

következöleg hogy а tehen épcn úgy adju

vissza a himlöt, minty beleotatott. Meri a lc

hen a beleoltolt himlöt sem többé seul kevés

bé'hatékonyabbá nem teszi. A навет: tehát

gyakorlatilag iniuden következés uélküli, mint

Bousquet шиш. De érdekében а!!! mégis а

nidománynak annyibau, hogy elömutatja a

zon паду kiilónbséget, mely létezik a miii

lehenliimlö (Cowpox), es a terinészeti 611

kényt kiiitött teheuliimlö között. Az elsöbbik

liasonlò а kerengésben Iévö közönseges him

löhöz, az utóbbikuak pedig шьь tüze és e

reje" van. Ezeu erö azonban nem шагам! ál

lando` Панели fogy es lianyatlik lassanként,

es e lianyatlás anual gyorsabb léptii, meunél

gyöngébbek az egyének, melyekröl vétetik, s

melyekbe ollatik; ebböl következik, hogy az

orvos szabad kénye szerint siettetlieti vagy

lassithatja еще" korcsosulást. (Journal des

connaissances médico-chirurgicales.)

Károlyi.

си. Az индивид: eredné

nyel Раввин-опиши. — 18M-beu u

рог-052 hadser'cguél 41,941 katonát oltottak
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be, kik közül 36,132 egye'nenbizonyos jelci

vóltak az elsö himlöoltásnak, 6192-en ket

séges 2,567-en pedig semmi jel nem vólt.

— Az új oltású himló mutatkozott rendes `a

Inkban 23,383 katonàn7 rendetleniil 8,035»

ön, semmi eredmény nem látszott 13,523 e

gyénen. —- Máeodszori ismétoltals ala vellet

tek tehát a kikben meg nem fogamszott а him

lö, és meg ezel: közül is 2254 katona-jó

sükerrel oltatott be. -‘ Ezen eredmények u

tán dr. Lohmeyer '1841-113 arányt húzott az

ismétoltásra né'zve, és 100 közül 52 egyé

nen találtatott az sükeresnek. Az elöbbi évek

kel hozván h-asonlitásba ez arányt, még ua

gyobbnak találta.` Ugyanis 1833-ban csak 31

esett 100-ra; 1834-ben 37; 1835-ben 39;

1836-ban 43; |837-ben és 1838-ban '45;

ieee-ben 46. es 184e-an 48. És яду kö

vetkeztethetö, 110531 ezután még..sokkal in

kalbb fog növekcdni az ismétoltás sükeressé

ge, s еще! az ismétoltás szükse'ges volta is.

1841-ben a пазу himlöjárvány alatt7 mely

a népségen dühöngött, a hadseregnél csak

15 eset kecskehimlö (varicelle), 34 eset va

rioloide, esk 10 esel valódi himlò' jött elö.

(Bulletin gêner. de therap. méd. et chirurg.

1842.) Károlyi.

на. шиш átteklntése «z Is

métóltás kérdésének France»,

Angol, медь, Dán- s Ри

сш|ь.-Ьав. Dr. Mendes J. P..töl.

1820-ikig meglchetösen rendületlenül саги

fön magát 11 hizalom a tehénbimlö föltétlen

óvereje irànt, ezen idö óta azonbanvtöbb he

lyen és gyakrabban a himlò' járványilag löl

lépvén, az ismétóltás kérdése bezaten szö

nyegre. Franczhonban niegoszlottak valâna'k

az orvosok véleményei am ismétoltás, szüksé

ge és haszna iránt-s az orv. academia `azt fe

lele' а kormánynak,niikép Franezhonra néz

ve még tlìbb tényeket kell gyüjtenie , hogy e

kórdés 'fölött batározottan nyilatkozhassék.~

Máskép'en állt а dolog Angolhonban, hol

'1818 óta а himlò'k gyakran és erösen ural

kodtak. Ш nz orvosok nagyobb része az is»

métóltáe mellett nyilatkozott. Svéd- és
Dánhonhan szinte Atöbb erös himlöjárványok

föllépte után ezen következésekre jutottak,

hogy Li. a tehénhimlö osak ideiglen óv1 e

azt bizonyos meg nem határozható évsor u

tán meg kell újltani. Portugáliában az ото—

sok figyelme ezen tárgy iránt fökép dr. Lil

len angel orvos levele' altal ébresztetett

föl, ki tehénhimlöanyagot küldvén, а kor

mányt ismëtoltásra szólitá fól. A kormány meg

kiildé a levél tartalmát az oltintézet s az or

vos~sebészi iskola tanárjaihoz. Ez ulolsń'k

némileg megsértve érzék magokat a külfóldl

nek ezen beavatkozása által, s elöadott okait

nem pártolák. Az óltási kisérletek is, melyek

ezen beküldött anyaggal tétettek, nem hozlak

uj eredményt; minthogy azonban ez télben

történt, az oltintézet kedvezöbb évszakban

ismétlendi azon kisérleteket. Mind e mellett

meg kell engední, hogy az oltási kérdés

Portugáliában statistikai uton be lesz végez

hetò'. Ehhez azonban szükséges hogy az olt

intézet levelezöitöl évenként következö kérdé

sekre nyerjen feleletet: valjon a himlök elö

fordúltak-e, szorványilag vagy járványilag;

micsoda egyéneken, mely életkorban, be va

lának-e oltva, s az oltanyozás rendesen folyt

e le? (Journal da Sociedade das Sciencias

medicas de Lisboa Tom. X. lI-do Semes. de

1839 November és Oppenheim Zeitschrift

für d. ges. Medicin Band 21 H. 4.)

Dr. Meczner.
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Eredeti értekezések és közlések.

YY

lll'lzamos b orküteß'ekr öl.

Sauer professortól.

Az újabb kor пазу elöléptei a mell

és idegbántalmak körében, s az alhasi

életmíívek betegségeinek fölvilágosltása,

melyet a kórboncztan óriási kifejlc'ídése

okozta, igenìs kiáltó ellentétbe анаши а

börbetegségek chaos-ài, hogy sem nagyon

is ki nem шашек а szükségesség, mikép

ezekre külön fìgyelmet kell fordítanunk;

miért is a specialitásokat különös vizsgá

latok tàrgyaúl tevó' újabb kor szelleme а

bó'rrendszer betegségeire is általment.

.leien sorok czélja a húzamos bôrbe

tegségeket általános vonásokban rajzolni,

s az azok ellen löldicsért s a betegágynál

megkisért. gyógyszereket azon fölszólitás

sal közleni, hogy ezek minden oldalról

kipróbáltassanak: hogy azonban ez meg

tétethessék, mindenekeló'tt szükséges az

egyes kütegek fogalmait, melyek eddig oly

nagyon változtak, megalapítani, hogy ek

kép magunkat kölcsönösen megértethessük',

mily szüksêges legyen pedig sdt. mulaszt»

hatatlan a börkütegek elnevezéseire nézve

ezen kölcsönös megértetés, eldönthetetlen

bizonyságul szolgálhat a sö m ö r (Herpes),

mely ellen a legellenkezöbb szerek kisér

tettek meg, s egyik az egyik szert. hatha

tósnak söt különnemunek (specific.) ta

lálta, midt'ín ш egy másik mint hatás

nélkülit elveté; mert az egyik a ruhes

séget (Psoriasis), amásik a farkaskü

teget (Lupus), a börszenyt (Impe

tigo), az izzanyt (Eczema) stb. bélyegzé

sörmörnek, s innét, eredtek aztán ugyan

azon gyógymódról oly elágazó eredmé

nyek.

A bó'rkórtannak (Dermatopathologie)

legföbb föladatát az egyes börk'utegek

rendszeres elsoroztatása teszi; e czélra

sok elvek javasoltattak, de csak hamar

ismét el is hagyattak. A börkiltegek kü

lönféle betvegyek (dyscrasia) szerinti föl

osztása legnagyobb nyerességet nyujlana

a-gyógytanra nézve, ha az idomok 11111611

félesége oly határzott befolyást nem вуа

korlana azoknak orvoslására nézve; így

tudjuk, hogy a farkasküteg (Lupus) és

а kosz (achor) ugyanazon görvélyes bán

talomban gyökereznek, s mégis mily ku

lönbség mind idom mind orvoslásra néz

ve; igy a bujasenyves börkütegek közt a

fa kadé ko s (pustulosus) idom egészen

más orvoslást igényel, mint a folto s

(maculosus) és pikkelyes (squammo

sus). Mär ezen figyelmeztetésekböl láthat

juk, hogy csupán az alatta гейш bet~

vegyek tudàsa kielégìtöleg a börkiìtegek 161

osztásának és orvoslásának alapjàul nem

szolgálhat, még pedig annál kevésbé,

minthogy sok kütegek önálló betegségei

а börrendszernek, s kifejlödésükhöz 1411

lönös betvegyet nem kivánnak: miért is

azon nézet felé hajlunk, hogy а bdrküte»

gek különféle idomuk szerinti elrendezése

még mindég a legjobb, s hogy, a fölfede

ген beivegy használatával együtt, ezen

nyugszik azoknak orvoslására nézve a

legbiztosabb alap.

Minden ide vonatkozó fölosztásoknak

mellöztével a börkütegeket Bateman

után, némi Dr. Hebratól tett vàltoz~

tatásokkal, kiilönféle idomuk szerint fo

gom-elrendezni , minden tisztán heves és

lázas idomok kivételével magamat csupán

a húzamosokra szoritkozni, s a bubor

nyás (papulosus) idomuakkal a sort el~
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kezdeni. _ Ide tarlozik a h á ml a n (Stro

phulus) а mohany (Lichen) és а visz

k et e n y (Prurigo) , melyeknek föjelemeit

lehetŕíleg röviden elöadni , s ehhez a ki

próbált gyógymódokat osatolni fogom.

lyadékot sem foglalnak rnagukban, többé

kevesbé viszketnek, s erc'ísen dörzsölve

egy csep vértyálasztanak ki, mely 632

szegyú'lvén kis barna kérget (crusta) ké

pez, s nem lekérgesedés _ (dercrusta

tio) hanem lepikkelyezéssel (desquamma

tio) végzödnek. (Kéreg valamely kivá

lasztott folyadéknak megkeményedett ter

ménye ; pikker ellenben az elhalt hám _

epidermis.) _

A hámlany csupán a gyermek

kornak sajátságos bubornyás kütege, mely

vagy egyenként vagy csoportonként az

arczon, nyakon és karokon lép föl, s

lepikkelyezéssel végzó'dik` Ezen kilteg

gyakran a fogzásidöszakban s erösen tá

plált 1_7 éves gyermekeknél* fordul

elo', miért is nem ritkán csorvas jelektöl

kisértetik, s néha agyvízkórban az elöka

roken látható. _ ‘- `

A há mlany könnyil, veszélytelen

betegség, s csak az azt kisérö betegségek

hozhatnak veszedelmet. _ Aiig zavar

tathatik más kiltegekkel össze, minthogy

csupán ezen egyetlen bubornyás idom a

gyermekkor sajátja (csak igen- ritkán jön

ezen korban a mohany valamely változa

ta eló'). '

A hámlanynak változatai: 1) A

közbefestett h. (Strophulus intertin

etus) mely világosvörös ниша, egyes fol'

tokkal vegyitve igen gy'öngéd gyermekek

nél az arozon és karokon jön eló’. 2) А;

zas, rendesen húzamos bántalom, mely`csoportos hámlany (S. confertus) па

gyobb mennyiségü kis, szorosan egy más

mellett lekvö bubornyák által klllönbözik, s '

föképen a fogzasidöszakban fordul eló'. 3)

А“ {шов пат; (этапом); egy ke

rek vörös fólton szorosan egymáshoz fû

zött bubornyák mutatkoznak, ezen várlto-V

‘ - zat a fogzásidöszakban ritkábban jön elö

A bubornyák (papulae) kis ke~`

ményes emelkedések, melyek semmi fo

mint a elöbbeniek. 4) A fehé res h.'

(S. albidus) egyes magánosan álló, vö
rösiudvarral környékelt fehér bubornyák

által kiilekezik. Ha а vörös környék h1

ányzik 5) Fejér h. (s. candidusynak

neveztetik. Végre fekélyesedések jelenlé-

tébén а hárnlány 6) fekélyesülö (agri

us) nevezetet nyer.

A hámlany rendesen igen lassu

lefolyást vesz, s pikkelyezéssel végzŕídik.

lsmétlésésekre igen hajlandó, s gyakran

elmúlik a fogak kitörésével s а kiséró' be

tegségek, melyek a küteget föltételezik

eltíínésével, miért is nein ritkán e kilteg

csak kórjelü (symptom). -

A hámlany or-voslása а kiséretében

megjelenó’ betegségek szerint intéztetik,

miért is gyakran gyönge hashajtók vannak

javalva; külsöleg igen 1erös viszketség

mellett igen hasznosak fürdök korpa f6

zetböl kevés eczettel vegyítve. Csak a хна-

kees fekélyes idom az úgynevezet fekély

süló’ h. (S. agrius) lágymeleg гамак Ьаэгд

nálatán kivíll még а horganykenöcs alkal

mazását is kivánja (Rp. Flor. Zinci gr. de

cem Ungv. comm. u nc. unam.) »

A mohany (Lieben) kis, kemé

nyes, egyenként vagy csoportosan ál

ló, vörös vagy a börrel hasonszinzetä kör

nyék nélkiìli bubornyákból áll, melyek a

bô'rnek több részein ismételt idöszakokban

föllépnek, erösen viszketnek, lebörlések

be általmennek s semmi ragályt ki nem

fejtenek.

A mohany Csak тыла lleves, lá

a 3'kórszakot, a kiütés (eruptio) enyhii

lés és lepikkelyezését magán hordja, S

*l



128
Húzamos börkütegek - )S a u er tó l. f

gyakran ismétlc'ídik, miért is lefolyása né

ha több hónapokra is húzódik. Leggya

krabban jön eló' a fölsó’ végtagokon', a

nyakon és az arczonß Ezen küteg alig mu~

шиши: а gyermekkorban, csak a kö

rfílirt m. változat néha e gyöngéd

kerban is vétetik észre; ezen kivi'íl a mo

hany kizárólag csak gyöngéd igen nedvtel

jesbŕírů korosokat lepi meg, а höségnek

igen erô's behatása, vagy а börmůködés

nek csorvás ingerek általi zavartatàsa kö

vetkeztében. `

A mohanynak 4 fc'í vàllozatjai van

nak- u. m. az elhintett (sparsus), a körůl

т (circumscriptus), a fekélyeslfiló' (a

grius) és a esallános (urticatus) mo

hany. 4

Az elhintctt m. leggyakrabban

heves lázas lràntalom, niely kiütéskor vö

rös lobos bubornyákból áll, melyek elöször

az arez- , és karokon lépnek löl, s azután

az egész testre elterjednek; a küteg kill

tésével elmúlik a láz, a vörös kemény

bubornyák lassan lassan kisebbekké, sá

padtakká lesznek, s nehány nap múlva a

börolehámlásával végzödnek; a kiütés nem

sokára ismételtetik, úgy hogy több 3--6

ki'utésekkel a küteg 3 hét lefolyta alatt el

szokott múlni. —— А liúzamos el

пап-шеи m. kevésbé vörös, többnyire

a b'örrel hasonszlnzeti'í búbornyàkból áll,

melyek kevésbé viszkednek, s ismételt

kilìtések után 2-3 hó lefolyta пьёт bó'r

hámlással végzödnek. Ezen küteg néha

heves formájàban kanyaró, vagy kàsany

nyal (milliaria), húzanios idomában pedig

ril-h, izzany, - viszketeny vagy

rózsa'n ny al (acne) cseréltetik össze. Az

eredetileg bubornyás idom megfogja ozen

küteget minden nem bubornyás kutegek

ш, valamint a viszketenytöl is az

által kulönböztetní, hogy ez utóbbik na

gyobb, halvány s Sokkal hevesben viszketò'

bubornyákkal lép föl, melyek fölvakarva

vêrpörköt hagynak magok utàn.

А kör {ilirt (circumscriptus) vagy

idomított (Измаиле) m. szabálytalan

kerek föllokként jelenik meg, melyeken a

bubornyak esnporlulnak, néh'a csak а fól

tok szélein helye-ztetvék, s а középpont

szabadon marad; ezen fóltok területe rit

kán nagyobb eg-y hilvelknél. Ezen válto

zat ritkán kisértetik láztól , s a gyermek

korban is jön elö; ismétlésekre hajlan

dó, s néha kórámâteleket.A (metastasis).

tészen belsó’ életmi'ívekre; legkevésbé tä

ri _a killsö izgató szeieket, s az izzasztók

is ártalmasak. _

А fekélye-sliló’ m. (L. agrius)

szìntén néha heves többnyire azonhan hú

zamosfolyamu; elsó' esetbeu azt~lázas tü

netek eló’zik meg, а szabálytalan i'ólt'ok~

igen gyuladtak, s a hozzásorozott bubor-`

nyák eró'sen viszketnek és égelnek, а bô'r

megvastagodik s néhány kihámlott hólyag

csákat mutat, melyek а hört' repedezetté

teszik. Ezen változat gyakran'iszákosok

nál'vétetik észre.

На szabálylalan, emelkedett Ши

kon, melyek néhány nap alatt össze'esnek,V

kis, vörös, erc'ísen viszketó’ bubornyák

tàmadnak, a mohanyt esallánosnak

(urticatus) nevezik, mely igen- ritkaeese

tekben gyöngéd gyermekeknél is tapasz

taltalott. '
A mohany Ñorvoslàsa mindenekelf'ítt

minden hevitö, `vértorlodást bär felé elö- '

ídézö élelrendi- és gyógyszerek szorgos ke

rŕílését kivánja, aztán a hashajlók ismé

teltl használatàt, savanyús italokat; mint a

borkösav vagy föleresztett kénélegsavot

(acid. sulf.dil.). A húzamos vidom korpavíz

zeli borogatásokat vagy egyszeríí lágyme->

leg fürdöket kíván; a kis pikkelyek leesé-`

se után kitůnc'í hatásuak a bekenésekf kö

vetkezö kenöcsosel'. Bp. Protujod: hydr.
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scr up. un um, axungiae porci un ci a m

u n a m MDS. A bekenések egyszer napjá

ban а -furdö ниш шпёппек. А keliedibla

nyos higany és könélegsavas híganyból

(nitras hydrarg.) kész'ult kenöcsök szinte

igen nagyhatásuaknak mut-atkoztak. A fe

kélyesüllí-ben kitíínlíleg hat Rp. Flor.

Zinci dr. unam, axung. porci une. u

n а m.

А viszketen у (Prurigo) таз!!

nosan álló, nagyobb, a börrel -hasonszln

vzetů bubornyák дна! kulekezik, melyell a

törzsökön s a végtagokon а nyújtók

(extensores) oldalán Шишек ш, nagy _mér

tékben viszketnek, s dörzsölve egy csep

vért választanak ki, mely kis barna p ö r k

ké vagy kéreggé alszik meg; néha hiány

zanak a bubornyák, s a bántalom a kiál

hatatlan viszketegeég által kulekezik.' Ezen

küteg nem ragadós.

Mohanytól а viszketeny köny

nyen különböztethetik meg, minthogy az

ulolsó mindég húzamos folyamú, nagyobb

soha csoportosan helyeztetett bubornyák

által jelenkezik, melyek sokkal eríísebben

viszketnek, s a börrel hasonszlnzetüek;

а то han у ellenben gyakran heves fo

lyamú, xisebb, sokszor csoportosan elterjedt

vörös bubornyák által külekezik , s sokkal

könnyebben gyógyítható mint amaz. A

viszketeny azonban gyakran zavarta

tik rühhel össze, minthogy mindkét

betegségben a viszketegség a beteget va~

karàsra kényszeríti, mi által -kis barna

v é r р ö r k ó’ k, mesterséges fakadékok (pu

stulae) képeztetnek; következö különböz

tetó' jelek azonban biztosíthatják a kör

ismét.

1)Viszketenyben bubornyás az idom,

rühben hólyagcsás; ezen idom összenyo

mása által az egyes hólyagcsáknak, me

_ lyekböl kevés savó cseppeg ki, s nagyitó

‘uveg által könyen megismerhetö.

2) A rüh szereti magàt helybelislt'e

ni az “пак közti térben s végtagokon a

hajlintók felületén; a viszketeny ellenben

inkább а nyujtók (extensores) oldalán tü

nik föl..

3) Rühben gyakran а rühatka

(Acarus scabiei s. Sarcoptes) csatornkái

szabad szemmel láthatók, s ezen csatomf

kák végén a állatka talàlható; a viszke

tenyben ezen jel egészen hiányzik.

4) A viszketegség viszketenyben

sókkal hevesebb mint rühben.

5) A viszketeny nem ragályos; a

rüh ellenben igen nagy mértekben az.

6) A viszkeleny gyakran gyógyit

hatlan; a rüh pedig könnyen gyógyít

ható. ‚

А viszketeny változatai közt minde

nekeiött nevezendö'. 1) А szelid visz

keteny (P. mills); ezen váltezat kisebb

s kevésbé viszketó' bubornyák által küle

kezik, nagyobbrészt ifju és vérteljes e

gyének sajàtja, gyógyitható, de igen

makacs, sokszor több évig is tarló. 2) А

hangya-viszketeny (P. formic.) na

gyobb -s hevesben viszketö bubornyák ál

ш! jelenkezik, többnyire csak vén korban

s senyves egyénelmél jön ell'í, nagy nyug

talanság-, álmatlanságot és elsoványodást.

okoz, igen makacs, s gyakran gyógyitha

tatlan. 3) А bubornyák nélküli

viszketen y (P. sine papulis) helybeli

bántalom látható küteg nélkül1 mely eró's

viszketegségbf'íl áll; gyakran igen makacs.

Ezen viszketegség vagy a кишат", vagy

pedig a bo”r szomszédságában lévö takhár

tyán mutatkozik; ezért jön ezen bánta

lom a fìtymán, hüvelyben, végbélen ,

tökborékon vagy gáton, ritkán a testnek

többi részein elö.

A mi a viszketeny orvoslását illeti;

ezen bántalomnak szelid formája hashajtó

sók és kénñlrdök használatára elmúlik g a
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kénfústölések is hatályosoknak 10161101

tak, ellenben а makacsabb idom gyakran

minden szereknek `ellenáll. Eddig 1051131

hatosbnak találtatott а Vilkinson-léle ke»

nó'cs: Rp. Flor. Sulf. picis liquid. axung. por

ci aa. unc. sex; cretae une. quatu

or; Hydrosulfureti Ammon. dr. duas.

Ezen mennyiséggel az egész test 11610111

szorra hárorn nap а1а11 110001111 be ‚ 5 ne

gyed napra löleresztett eezettel lemosatik.

Helyesen jegyzi meg Blasius, hogy a

пазу viszketegség húdhajtó szerek által

епуЬ11101111, miért is a terp entint bel

56103 haszonnal adá.

A bubornyák nélküli viszketeny ellen

hasznosak a karczonások és hideg leöntö~

205011; ha а viszketegség csak kisebb hely

10 van szoritva, akkor atömény ásványi

savak külsó' alkalmazása ajánltatik; ha a

visz'ketegség valamely takhártyán 4foglal

helyt, akkor a föleresztet-t savak haszná

landók; én igen ’hathatosnak találtam a

borostyanmegyvíz (Aq. lauroce.) kulsó' hasz

nálatát. (Folytat.)

Vizsgálatok а görvély- és gümó'kór

termêszete, fölosztása és gyógyitása körl'il.

Sajnos vallomás ugyan, de igaz, hogy

csaknem szintoly jó volna , ha e szó he

lyett „görvélykór“ az általánosb „üd'últ

nedvkórok“ (korcsvegyek) kifejezést al

kalmaznók _ annyira kevés határozottság

fekszik még az elsó'ben, oly határzatlanúl

és föliilegesen, csak odavetve használjuk

azon elneyezést. Többnyire az orvosok

„göl‘vély¢:»s‘L melléknévvel jegyzik azon

sokféle alakban s ugyanannyi különbözó'

egyéniségben jelenkezó' rendellenes ned

vek leralrodását, melyek a bó'rön, cson

tokban, mirígyekben, szemben és 110110

5201111011 1161111 folyammal 161111011 fel, és

111051 kütegeket (exanlhemam),lmajd 10

1101101, genyedéseket. vagy fekélyes pusz

titásokat hoznak 016, а nélk'ul hogy e

léggé bizlos jellemhez köthet'nök azoknak

kórösmerelét, annyira, hogy az egész

csaknem elrettentó' zürzavart képez а szo

ros gondolkozású elmében. -Figyelmez

101011 minden ellognlatlant azon 520111110

526116 k'ulönbségre, mely létezilf azon

egyéniségek`_ és közönségesen rajlok

kifejlendö kóralakok 1162611, melyeket ed

Dr, Pr. Schoepftò'l.

digelé '„érzékeny, tompa 05111501

lékeny görvélyes (scrof. sensib., tor

pida, 1гг11а1111.)“ nevekkel цех/021011, _

kérdem , valjon ezen különböztetések е

lég erös alapon nyugosznak-e? _ és

úgy а mint, eddig megalapittaltak és Lag

laltattak , adnak-e kezünkbe 1112105 vezér~

fonalat a kósösméretre és a biztos gyógy

javalatra nézve? Ésmennyi vita nem

foly még 111051 15 а kérdés fölött _ mely

valóban пазу 1016010101 érdemel _ val

jon görvélyhez tartozik-e a gümó'kór? egy

tárgy, mely eránt mi is e lapok folyamá

ban ûgyelemmel leendünk. Jó eleve 101011

lem ki azonban, hogy imez vizsgalatok

clinicaiak és gyakorlati használhatás

га czéloznak. Mert újabb idó'ben eleintén

limiez-górcsó'i (anatomico - microscopicus)

szempontból (Schoenlein) a gilmó'k akké

pen küiönböztettek meg a görvélyes lera

kodásoktól, -hogy az 015611 organisált tes

1011, а2 utolsók ellenkezö természetüek. E

megkülönbüztetés а próbakövet ki nem áll- '

1а. Legújabban а ш1сгос110ш1а és chemia

a görvélyes és gümó's lerakodásokat ha
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sonnemüeknek állitá, _ mire sok orvo

sok az illetó' betegségeket is ugyanazono

soknak tartják. Ámbár pedig senki nem

becsüli nagyobb mértékben ama segédtu

dományi vizsgálódàsokat és senki tölök nem

remél nagyobb s hasznosb fölvilágításokat

jövö gyakorlatunk számára _ mégis gan

csolom а clinicust, ki magának általuk fö

lötte nagyon imponáltat. A gyógytanban

éppen nem áll az, hogy hasonló holttesti

eredmények avvagy hasonló „Caput mor

tuum“ mindig hasonló kórfolyamakat tète

lezen Fol.' Ninos is valóban sok oly beteg

ség, melyet mint lényi egységet

szabad fölfognunk; _ egész folyamuk

ra tekintvén _ már kóroda-természet

irati még inkább pedig kòroda-gya

korlati szempontból többfélekép összetett,

külön szakokban többféle természetet

nyilvánítanak. És igy bár mennyire egyféle
kinézésilek legyenek is a gilmc'ík (tuber

cula), melyek majd kanyarók, majd him

ló'k után támadnak, vagy az ugynevezett

tüdó'sorvi küllemnél (habitus phthys.), v.

a tompa, alhasi görvélykórosoknál fejlf'íd

nek, e giimök physicai s chemiai egyen

lösége soha sem vezetend engem arra,

hogy azokat kórfolyamilag s'gyakorlatilag

is egyféle természetüeknek tartsam; midön

bizonyos tény eló'ttem, hogy p. o. akét

utóbb nevezett kórfolyam (az alhasi gör

vélykór s gümötüdösorv.) egészen ellen

ша küllemii egyéneken s környtílállások

s küllefolyások alatt fejló'dnek, rosszabulnak

vagy gyógyulnak. _

A néhány év elötti kisérletemet,

midän eló'ször ezen fontes tárgyban jobb

rendet és alaposabb fogalmat igyekeztem

behozni, bár igen sokaktól kedvezöleg söt

tetszéssel fogadtatva, magam még na

gyon tökéletlennek tartom; és bár je

lenleg fölhozandó gyógytapasztalatim tisz

tább felfogása miatt mintegy folhíva ér

zem magamat azon kisérletemet _ talán

valamennyire tökéletesitve _ ismételni:

eló'ttem ez még mindig csak gyöngének

tetszik, és e tárgyban minden, alapos

gyakorlóktól jövô' tanácsot és útbaigazitást

szívesen és köszönettel fogadandok. Azon

ban e kór rejzát jelenleg csak röviden ad

hatom, és egyszersmind e tárgybani né

mely adatokat tekintve, hivatkozom a „Jah

resbeitrag zur prakt. Medic. und Chir. in

Kinderkrankheiten Pest1841“ czímíí mun

kámra, melyben némely tárgyakat bôveb

Ьеп fejték ki. _ '

А görvélyes betegségek gyógytaná

ban eddigelé nem állunk jobban mint kór

tudományában. Minden alap és külön

böztetés nélkül nagy számú gyógyszerek

híreszteltetnek, diesértetnek , és száza

dok óta. _ mondhatnók _ csak pêle

mêle alkalmaztattak ellene; -- igen is,

_ а görvélykórok gyógyitása azon dol

gokhoz tartozik, melyek az orvosi vizs

gálatok és tapasztalatok Folületes voltát а

józan gondolkozású eló’tt saját színében Шп

tetik elö. _ Legyen szabad mindenek elött

egy fölforgathatlun igazságra fìgyelmeztet

ni olvasóimat: hogy t. i. czélszerů tap

làlat, tiszta lég, tiszta ágyi

és testi ruhák, különösen pedig làgy

meleg fördó'k  melyeket néha reg

gel s estve hideg mosdásokkal is ösz

szeköthetni _ mindezen kóralakokban

leghatékonyabb gyógymííködéseket oly

magas fokban képeznek: hogy azon gyógy

szerek kedvezö hatásának ' hebizonyitása ,

melyek е fölebbiekkel egy idöben hasz

náltattak, jó formán tiszta lehetetlenséggé

vàlik. Könnin vólna azonban megmutatni,

hogy a gyógytapasztalatok eddigelé való

han ily gondatlansággal történtek. Az or

vosok szereikkel együtt szabad léget és

Fordöket használtattak betegeikkel, _

csak Lugol~t emlitem meg; mily szere
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pet játszik az 6 görvélygyógyitásàban а l

friss lég és fördés? Ешь ugyan nekunk is

kell tennilnk ott, hol csak а gyógyitás

ezélja forog вините, de _ ne felejtsük

el_ily orvoslás soha sem adand az anyi

ra .magasztalt gyógyszerre nézve

biztos tapasztalati adatokat. àl) És midó'n én

ezen szánandó s mondhatnám szégyenító’

föluletességet és alaptalanságot а századok

ша görvélykór ellen >használt hatásnélküli

g'yógyszerek elhiresztelése s magasztalásá

ban csupán esak e körl'ilménynek tulajdo

nitom ; _ агга ligyelmeztetem olvas'ói

mat: hogy mind azon gyógyszereket,

melyekró'l azt mondandom, hogy azok nem

biz-losak vagy hatástalanok, mind pedig

az általam hasznosaknak és hatályosoknak

ismerteket nehány évek óta a posti gyer

mekkórházban _ minden egyes szerl;

' sok vszáiz esetben, sok heteken át, türe

lem s állhatattal kis, középszeri'i és nagy

adagokban következö körülmények Iközt ki

séreltem meg: .az ilyes beiegek

nek megtiltám szabad légre vi

tetni _ só't sokaknak az ägy

ból sem vólt, szahad kimenni;

nem használtattak fördô'k és semmiféle mo

sások. Nem mondom hogy ez solia sem tör

tént, _ de annyi igaz, hogy nem Lör

 

à’l Canstatts Jahresbericht ’l-Ler Jahrg. 8 Heft

jében olvashatni a 267 lapon Prof. Négrier

праздным; ki а вёгшукдг згёшъаШп а

lakzatit diólevélfózeliel s_ vonattal gyógyilá.

s a legrövidebb gyógyitás 6hónap alatt tör

tént (s gyógyult meg 19 közül 6 hónaptól

2 vagy több év alam! - és _ ввёз: för

dök só ós diófalevélfözetböl a gyógyitást

elösegitni iátszotnak (t). '- Мёд в е

lludósilás legalább csak becsilletes 131125113

móndással _ dicsekhetik. _ Azonban bár

oiy шина fern шт смыт, közbecsü lap

jaiban lapnszlalatinkat _ többeknck

вещам egy kissé szorosabh vizsgi'llat alá ve

endné!

tént azon esetekben, unelyeknekv gyógyitá»

sából bizonyos gyógyszerek hatásàra vnez

ve tapasztalati következményeket akarék

nyerni. Altalában csak igy leend leheió'

mi'ívészetünk mezejéty ezután is Шаров

tapasztalatok által bô'vithetni ; és ma

gam is több saját tapasztalataimat , melye

ket elôbbi éveimben alaposaknak hivém v.

köztudomásra is jutatám, alaptalanoknak

uyilvànitom, mivel oly körülmények közt

шишек, melyek а gyógytani tapasztalat

biztositására meggyözc'ídésem szerint nem

elegendök. Igy szinte azokal, kik gyógyszeri

lapasztalatimmal ellenkezöket állitanànak,

egész szerénységgel sza'badandna kérde

nem: oly számmal s' móddal tevék-e ki

sérleteiket, mint az szükséges?

Én azon kóralakokat, melyekhez

rendszerint a ,‘,görvélyes“ melléknevet

szokják ragasztani, következâleg osztom

fel: Val-ódi avvagy- eredeti gör

vélykór s 'á'lgörvélykór. Az elsó'

az alliasban tökéletlen emésztés és tápké

szitésböl veszi eredetét (alhasi görvély) s

háromféle idommá fejlô'dik, t. i. fodor

mirlgyaszkór, általános -gör

vélykór s angolkórrá; azálgörvély

kór eló'rement k'ulönbözô vkülalaku nedv

k о г с s v е g y e k eredménye, melyben

az alhasi baj éppen nem lényeges jel s

hol bizonyos »külnyomda (typus externos)

hiànyzik. _- А gümökórt szinte va

]ódira s álgümó'kórra osztom löl, s

ezeknek eszmém ~szerínti megériésére

màr most a nyájas olvasó fìgyelméért

esedezem. _

l. Az eredeti avvagy valódi

alhasi görvélykór, mit közönsége

sen tompa (torpid) görvélykórnak nevez

nek. Elöáll többnyire sok lisztnem'u sze

rek tökéletlen emésztése által. Ily móddal

sok nyálka képzíídik, mely a táppal (chy

1us)közöltetni látszik; innen van azután а
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gyomormirigyek dugulása. Gyakran van

jelen sav-képzó'dés is. Ezen eredeti, vragy

gyökeres

szenvedö gyermekek fehér-sápadtak, ры

fedtek, petyh'udtek, röstek; orruk és aj

kaik földudorodtak, szempillájok hosszú.

Rendszerint telhetetlenek а lisztnemü táplá*

lékkali élésben, úgy hogy többnyire egy

egy darab kenyeret lelhetni kezökben. ——

Gyógy`javallatokz A- talánjelenlévó'

gyemorbani tisztátalanságoknak шашни

killritése mellett, az emésztó' rtehet

ség e r ó' s it é s е; innen 2» rhabarba

ra kis adagokban. «

. На savanyuság is jelenkezik, égvény

nyel, rákszemmel kell azt üsszekötni, el.

lenben a esupa kali caustieummali orvos

lás щ, 1ю1 nem csak savanyuság, hanem

leginkább >tökéletlen emésztéssel van. dol

gunk, bizonnyal nem ezélszerü. -- -A

májolaj_ (oleum jecoris eselll.V Lebertbran)

nem javitja ely nagyon s állandóan az .e

mésztést, mint némelyki állitja ; de tagad

ni e hatását nem lelxet. A hamiblacs (kö

zép adagban) erösb hatásu' e ezélra;

csaknem kivétel nélk'ul erösiti az étvágyat

és emésztést. . -

Ennekkimenetei:

a)A gfyermek'aszkór,fodor-~

mirígy -vé sz (pädatrophia, Gekrös.-`

drilsen-Darrsucht); ha afodormirlgyek át

hatlanúl be vannak t-ömve, és semmitápot

sem bocsátana-k át a verbe. Az alhas

igen föl-pulfadt, ellentéteül az ideges ki-.~

száradással (Schoenlein szerint: maras

mus infantilis), hol a has beesett, es

mirigydugulások nincsenek jelen. A fodor

mirigyvészben szenvedö gyermekek kiné

zése akór magos fokán az elöbb leirthoz,

már semmiben .sem hasonlit, ¿só't az

arcz és arczrészek itt mindinkább kiszá

radnak és kicsinyek. Gyógyj-avalla

tok; Az emésztés javitásával egyszers»

alhasi görvélykórban eröseny

mind föl kell oldeni a mirigyd'u

guláisok'at'r hasznos tehát itt а rha-j

barbara —- dárdany (Antimon) és ga

jakkal (guajacum) összekötve. A dárd

készitmények izgatva oldanak; de ma

gokban -nern seg-luk eló’ az emésztést. A

májolaj ritkábban hat oly eró'sen, mint а

nevezett vegyiték. De, ha а belek izga

Lott állapotban léteznek, sokkal czélsze

růbb. A hamiblaes nem elégité.eddigelé

ki várakozásomat e kóridomben.

b) Azl ered-eti álta-lános gör

vélykór; valódi görvélykór. ltt а nyál

kásodás az egész vérrel közölve van, pe

riphaericus mirigy- és csontdaganamk ál

lanak eló', miket néha kifekélyedés kiséri,A

néha nem, а szerint, а mint a nyálká

val együttsavanyú csípŕísség is vegyült a

vérbe, vagy nem vegyült. -Elöállanak nyéik-v

mirlgydagok, melyek nem oly kemények

s könnyebben föloldhatók mint а nyakmi~

rigygümó'csök; fejkosz; arcztejvar; nyál-Y

kafolyások a fülblíl, orrból ,r vagy a nem-v

zörészekböl; ezeken kivlíl nehány nemeiVv

a börvaras (eczematös), hólyagos, pat

tanásos, sárgavaras, vagy felületes vize-.

nyó's börk'utegeknek. Ezek, valamint а:

elféle nyálkafolyások is szelid természetííek,

s csak akker támadftéik'jobben meg az é

letmüséget, s akker lesznek. pusztitókká,

ha nyálkásodással csipó's savanyu keros

anyag is vegy'ulve van. ,Legközönségesebbf

szövemény tehát ar sav, de más cslpössé

gek is szövetkezhetnek a nyálkafolyások

hoz. ——- Az 1-sölszám alatt leirt küljel

lem (melyre ezennel hivatkozom) igen je

lentékenyl'íl ki van nyomva e kóralakzat

ban. Gyó'gyjavallatok: Afölebbiek

hez járul itt többé'kevesbé а v‘értis_z

titó gyógymód; azért is a gheum és

hamag mellett, az areztejvarban, az egy

szerû fejkoszban (Kopfgrinde), és anyál

kafolyásokban igen kis gyermekeknek ad
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hatni a háromságtheát (Dreyfaltigkeits

thee); nagyobbaknál sarsaparillát; de а

periphaericus mirígydagokban az oszlató

tapaszok és izgató fordc'ík csak nem mel

lözhetlen szükségesek. Az egyszerü

fejkosznál (tinea cap.) nincs tán hatányosb

külsegély, mint a fejnek erös beolajozása

után az egész hajas lölületet hólyaggal szo

rosan bekötözni s e kötözést minden 5_6

nap után а gyógyulásig változtatni. _

A vas e kórnem ellen ,_ ha sápadt az e

gyén, nagyon hasznos lehet, gyakran e

mellett làttam a hast lágyulni , s kisebbed

ni. A májolaj némely eiféle betegekre jól

hat. A cicuta itt sem hasznos; csak tes

sék ezt fürdô' nélkül próbálni. _

c)A ngolkór (rhachitis;Doppelglie

der); ha az egêsz vértömegbe _ mint Ш—

szik _ nyálkás korcsvegy fészkelödött

а vastartalom és vérgolyócskák hiányával,

idejárul egyszersmind az ösmert rendelle

nesség, t. i. a vilsavas mész (phosphas cal

cis) lerakodásának liiànya. Az ilyen gyer

mekek agg-képüek; rendszerint a láb és

kézkonczok izes'nlései dagadnak fel elöször,

vagy a mell-oldalvást horpad be; a ge

rinczgörbület rendesen nagy, de mégis

gömbölyegen, nem hegyesen kifelé

nyomuló. Egyébirànt elöáillhatl még az

angolkórt eló'hozó vérkór а bezárt nedves

lég következtében is. Gyógyjavalla

tok: Itt a vas szolgál fögyógyszerül, a

körillmények szerint rheummal párosit

va. _

Mindezen alakok együvvé tartoznak.

Еву az eredet (az alhasban) egyféle az ok,

alap, küllexń és gyógyirány. Leggyakrab

ban képzödnek az élet 2_4 évében.

_ Ha az alhasi görvélykórban а nyálka

sodással egyben savanyu csipíis'ség is fej

lödött ki: ez utóbbira az elsó' utakban a

savanyú böfögésekböl, fölfuttságból és sze~

lekböl , -- а vizelletben а nehézvizellés

_bó'l s a kék kémpapirnak vörösre festésé

bó'l, _ az izzadságban a savanyu szag

ból; a vérben (ml'íködésileg) a börk'ute

gekbó'l következtethetni, s ezek vizenyfí

sebbek só't rágóbbak mint a csupán nyál

kás korcsvegy által, savanyuság nélkul,

elöhozott felböri lerakodmányok. Azon e

setben, ha a valódi görvélykorcsvegyben

szenvedöknél a vérrel savanyu csìpó'sség

is vegyült ‘а nyálkával egyetemben, a

megdagadt száj és orr~részeken gyakran

vöröség és többé kevesbé rágó kilteg fej

lik ki, valamint пазу fényiszonnyal páro

suit szemi'ájás. Ha e csipösség az angol

kóros vérével vegyült, a gerinczcsigolyák

is megtámadtathatnak. De a nyálkás korcs

vegy ilyesmit magában nem mível, сви

pán daganatokat és mirígydugulásokat ké

pes eszköz'ólni, nem pedig rágó [апе

geket.

Czélszerfí életmód, _ lisztnemü

tápszerektöli tartózkodás, _ szabad szá

raz légeni tartózkodás és табл: használa

ta mellett _ az egész valódi görvélykór

csoportban leghatékonyabb szereknek ta

láltattak: a rheum, rákszem _ és a

vas, egyesen, vagy együvvé kötve. Ha

a korcsvegy forrása (az altestben) el van

háritva, akkor az idetartozó periphericus

helybeli bántalmak többnyire magoktól is

el szoktak enyészni, ugy hogy eró'sb vér

tisztitó gyógyra (p.0. паду adagbani kali

hydrojodicumra) nem egy hamar szorulunk!

Csupán a legmegrögzöttebbek vagy más

nemü üd'últ csípösségekkel szöveményben

lévíí esetek ellen szükséges e kórcsoport

gyógyitásában a hamiblacs (kali hydrojod.)

használatát megkisérleni. _ És valamint

az eredeti alhasi görvélyben (1) f6 szer

a rheum: igy föszer az angolkórban a

vas; savanyu korcsvegy ellen pedig aha

mag. А vérkorcsvegy megösmerésére а

vegytan még ez ideig keveset tett: mind
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azáltal a valódi (másodrendŕí korcsvegyes)

görvélykórban nem ritkán, söt az angolkór

ban egész bizonyossággal` mondhatni min

denker a vérben (a sápadtkórhoz _ chloro

sis _ némileg hasenló) azen föltételek lát

szanak jelen lenni, melyeknél fegva а vas

a vér vegyétténylegesen javitván, azt meg

vàltoztatja. ") Az angelkórban ez az or

vesszerek valódi feje. A rheumot pedig

azért kapcsoljuk a vashoz, hegy egyszers

mind az emésztésre is jótékonyan hassunk.

A rákszemeket mindig csak akker kell ad

ni, ha bizenyosak vagyunk a felöl, hogy

az elöutakban vagy а nedvekben is savanyú

csipösség rejlik,lyagy erre következtethetm

a körlllmények által feljogesitva érezz'uk

magunkat. Az utóbbi esetben meg czél

szerůbb gyógyszer а ketted szénsavas szik

éleg (bicarbonas sedae) vagy hamag. A

durva dárdany és agajak-gyanta (res. gua

jaci) olyan szerek, melyeket az aszkór

ban (paedatrophia) a rheumhoz adhatni a

föleldási hatás eró'sitésére, még pedig jó

nagy adagban. Egyéb görvélyes fajokban

magukban használva hatástalanoknak talá

lám azokat, söt az angolkórban még ár

talmasek is. Ha egyszersmind гамак hasz

náltatnak , akker а börgözölgés eló'mozdit

tatván hatnak tán a periphericus görvély

alakokl'a iS; de lelkiisméretesenymondha~

tom, hegy a dárdany egyedul, a neki

 

‘) Můr egy éve, Вову gyakran szólottam gyer

темными elöadásimban némely ge'rvélyes

gyermekek hihetöleg а sápadtkóros (chloro

ricus)hoz hasonló vérvegyéröl; nem rég a

hg grassalkovlcsi erdöigazgató kis leánykájánál

s egy másik 7 évesnél a gyermekkórházban,

kik ngyan görvélyesek nem valńnak, a kór

jelenetek szigorú fölfogása után való sápadt

kórságra mondám ki a kórhatárzatet, s e

szerint szerencsésen orvoslám is ; vkedves meg

lepetésemre éppen moet а „clinique des

hopitaux des enfants Н francz folyóirathan

(1843) hasoulót olvashatni Becquereltöl.

tulajdonított bó’rrei hatást eló'tteru sehn

sem gyakorlá biztosan s észrevehetöleg,

ellenben több joggal és biztosabban ad

hatni ezen külkńralakok ellen igen kis gyer

mekeknek a jacea fevet, nagyobbaknak a

sarsaparillát. Az íblannyal eró'sitett hami

blacs oldat (selut. kali hydr. cum jed.)

kis adagban megjavitja az emésztést, de

különben semmit egyebet nem teszen;

nagyobb adagban, föképen iblanyláz fel

ébredtével a bôrre, bélcsc'íre és vesékre

munkásan ható s vértisztitó igen jó szer.

_ Az eredeti alhasi g'ervélykór ellen a

rheumet napjában 2_3-szer, lmindig

egy kissé étel ellitt igen kis adagban (h

_1 szemert) rendelém, hamaggal vagy

a nélkill. _ Ha az általános görvélyes

korcsvegy (b) vagy az angolkór ellen vas

rendeltetik, ez sokszer ismételt (4—6

szor) igen kis adagban (V._}§ sz. napj.)

adassék ; akker ez legkönnyebben, és

minden visszahatás nélkül fog avérbejut

ni. A bô'rgözölgésrei munkálat tekintetébó'l,

a valódi görvélyes korcsvegyben ritkán

szilkséges egyebet tenni, mint az emlitett

szerek mellett egyszerů meleg fördöket al

kalmazni, és estve reggel hideg mosásokat

futólagosan használni. A gyermekaszkór

és angolkór ellen pedig, mint eró’sen ható

mellék szereket, ajánlhatem az ürömmel_

erösitett tápiîirdöket. Száraz meleg lég

igen kedvezŕien hat a kórosra. Egy egészen

öt éves gyermekeknél ezerszer is jó 51.1—

kerrel alkalmaztuk a következö perekat:

Rp. Limat. ferri alcoh. Pulv. rhei _ Conch.

praepar. aa. gr. due _o cto. Sacch. а!—

bi dr. Рд— 1. m. f. pulv. div. in dos. aequ.

18-24 D. S. Napjàban 4--6 port be

venni. Agyógyhatás közönségesen nehány

nap múlva állott be, még ett is, hol a

kis gyermekek ágyban tartattak és nem

föröszteltek. Egy angolkóres gyermeknél,

kinek csöscsontjai (fölkar és czembkoú’

3
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czai) nem csak jelentékenyůl meggörblll

tek, hanem középen egészen puhák és

`hajthatók voltak, márl egy pár 116116 a

csontok 616511 65 szilàrdabbá lettének bi

zonyos jelei tllntek fel. Ha а májolajat ily

nemll csontkórcsoportokban minden för

d6k 1161161 használók: többnyire 1111165

116111111 vólt. Е szerre nézve nincs sem

eléggé biztató theoria, sem betegágy

111611611 3у631б11 kedvezö tapasztalatom,

_ oly szigorú értelemben véve a dol

301 1.1.1111111 fölebb emlitêm. Azuiblany

nem használható angolkór ellen. Föltévén

azonban , hogy ‘ másodrendl'í görvélyes

korosvegy (b) igen megrögzött és makacs

állapotbau volna jelen, vagy több idegen

nemŕí csipössêgek vegyülete miatt még a

porczok és csoiitok is meg lennének tá

madva: ilyen esetben már utolsó mene

dékünk lenne az iblanygyógy, az alább

leirandó módon. _

(Vége követk.)

Górcsöi vizsgálatok a luáj szerkezete körl'il;

Dr. Zehetmayer, bécsi gyakorló orvostól.

(Fölolvaslatott a bécli cs. k. orv. társaság

_ A màj térimbelének (parenchyma)

'egy vékonyra metszett lebenye górcsö

(mykroscop) alatt 5616611 egymáshoz szo

111011 sejteket (Zellen) mutat, melyeknek

közepét a 161652161 те152611 központi

visszér (v. centralis) képezi. Eltůnik >it

ten a szemcsés (acinös) és edényes 6110`

mány azon elválasztása, mely a fegyver

telen szem 61611 állandóan mutatkozik;

csak sejteket látunk s a keresztůlmet

52611 visszér világát (lumen), mely majd

kereken jelenik meg, ha vizirányosan vá

361011 161652161, maid ismét mint egye

nes vagy hullámképen görbltetLvonal, ha
la választó 165 által ferde irànyban talál

tatott. Egyszerů vakarás által 5211116 ezen

térimbelsejteket nyerünk, melyek majd

gömbölyüek, majd kerékidomuak, majd

sokszegletüek, a májállománynak 161563

kivůl lognagyobb 165261 képezik, állandó

au megmutathatók, s a lép és hasnyál

mirígy (pancreas) sat. farkított sejteiben

támasz-hasonlatot találnak. Az egyes sej

tek valamely kölszerrel tartatnak egybe,

mely tán fehérnye 161161116, 5 ilyen sej

teknek egy rendszere а májnak szemcséje
n(ncínus) gyanánt jeleńkezik, mely az azt

1844-ki Febr. 16-kán 1611011 11165611611.) ..

bevonó sejtszövetben 1111111 Glisson

10 kj á b a n (capsula Glissonii) összekötó'

borítékot nyer. A térímbelsejtek 111161 t6

mötlen tekergó'zött hajszáledényeket 16

tunk, valamint azok általában más 6161

müvekben is találtatnak, 1101 526161111 tér

ben nagyobb vérmennyiségnek mozognia,

a keringô' nedvek folyamának meglassul

nia, s 161611165 kiválasztványoknak (Aus

scheidungen) elöhozatniok kell. Ahajszál

edények részint a májütérböl, részint a

verô'czërböl származnak; közvetlen 1112

lekedése 161161 ezen 161 edénytörzsöknek

végelsugárzatjaikban semmi kétséget sem

szenvedhet. Minden májszemcséböl jon

egy edény _ а központi visszér _

melyeknek egyesitéséböl а máj-visszér té

16111 115526.‘

А környéknek nagyobb edénydús

sága 16161621 annak sötétebb színezetét

föl, mig а halványabb, vérszegényebb

térimbelsejtek ezzel ellentétben állanak.

Ezéri tehát, soha sem 161161 1611616 màj

állományról szó, hanem osak sejtek 65

edényekró'l, melyek az 6156161. 5616 te

kervényekben fonják 10161.

Az 1116165 és visszeres vér 161161652
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szel'errnak a szemesék környékén, ezek

adják a képlenyt (plasma), melyböl a té

rimbelsejtek részint önmagokat visszont

teremtik, rószint bizonyes választváuyt

(secret) nyujtanak, eldönthetetlen tör

vényei s_zerint az életmílves vonzódásnak,

mely a testnek minden szöveteiben szá

mos változatokban mutatkozik.

lA sejtben képeztetett választváng

abból kilépvén, a szabályosan osztályzott

sejtek köztérébe szabadon folyik, innét

egy úton egy szerkezet nélkuli hártyához

er, ekkép egy epevezetéket (ductus bili

ferus) képez, mely nagyobb âgaiban föl

ruházó épitheliumját és sejtszövetrostjait

mutatja; s a ben feglaltat vagy közvetle

nül a bélcsôbe vezeti, vagy tevábbi át

vàlteztatásáért az epehólyagba hezza, s

ennek választványával egyesíti. A hajszál

edények valamely szemcsének környékén

mint üteres- vagy visszeresek seha sem is

niertethetnek meg, minek ugy kell lennie,

minthogy nagyobb hajszáledények is leg

fölebb 3 hàrtyás réteget birnak, s ezen

minösegében az ütér és visszér ugyan

azen górosöi ismertetó’ jeleket nyújtanak.

Nem ismeretleneló'ttem, mikép nagy

hir-(l fériiak, auteritások a boncztan me

zején, а véredények és epeutak közvet

len összeköttetését és szabad egymásbai

benyilását védik, hogy több évek óta be

fecskendezett készitmények tartatnak föl,

nielyekben a fecsanyaga veró'czér és máj

ütérbó'l, a szakajtás vagy kiömlénynek

legkisebb nyoma nélkííl, az epeutakban ta

láltatett vólt s megferdítva. Nem is a

karom elöhezni azen kifegásokat, miket

általában Valentin és Wagner abe

leeskendezett készitmények bizonyitó ere

je ellen tettek; szabadságot veszek azon

ban magamnak tisztelt olvasóim fìgyelmét

a következö correlariumekra ferdltani.

Ha az edényeknek a májban nyílt

torkolatjaik volnának, s épen ugy ha az

epeutak szabad és nyllt gyökerekkel kez

dödnének, s mindketten egymással 1:62-`

lekednének , akker a véredényekben`

keringö vérnek bizenyes pentig jutnia,

ottan egyik részét az epeutnak általadnia ‚

másik kiegészitö részét pedig egy véredény~

be hajtania kellene. Micsoda eró' már mest l

az ‚ ше1у ily két annyira különbözö részek

önkéntes elválasztását elöhozza, mely a

már kész epét közvetlenůl a vérböl

kimozdltja, miden mégis a legszorgesabb

vizsgálat sem bizonyithatá azt soha be ?

mely még а haldokló emberben is ely e

ró'vel mŕíködik, hogy még a holttestben

is az epevezetékek csupán epét, a vér

edények csupán vért vezetnek? Nem va

lószínu-e , hogy a halálkuzdelemben azen

erönek, mely a vért csupán a hajszál
edényekbe telulni kényszerlti, megbénu1~`

nia kellene, s hogy a vértekecsek ekké

pen az epevezetékekben ezeknek valilaszt-l

ványával egyesülve fegnának megjelenni.

A mindennapi józan _tapasztalás ellenmond

ezen vfölvételnek, mely akaratlanúl is a

monadok theoriáját hívja emlékeze.

tünkbe vissza, melynél fogva minden e

gyes vértekecs az elvégzendó’ mlíködés

iránt utasitással ellátva a legnagyebb buz

galemmal igyekezett ferló'ztetó' választváÄz

nyától éppen ezen helyen megválni , hogy

aztán szépíílt állapotban további útját

folytathassa.

Minden boncz- s élettani mutatvány~

nak próbaköve a betegágy, s a kérdéses

életmíínek kórtani állapetja; s hiú agy

rém gyanánt tekintem minden magyaráza>

tot, hasztalau fáradságnak minden vizs

gálatet, melybó'l a kórfolyamek logieai,

söt magából felyó magyarázatját ki venni.

nem lehet.

. 3 i“
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_ Megkisérlem a májbetegségek egy

rövid elöadását azon szempontból,

melyet elôbb az érintett boncztani bélye

gek által kijeleltem.

A szemcse középpontja, a térimbel

sejtek vérszegények, halványak; a sdrd

edényreczékböl álló környêk sötét színze

td; mindennek tehát, mi a középpontot

vîlágosahbá, s a környéket sötétehbé szl

n'ezi, a májnak két állományrai látszóla

gos elválását annál szembetiínöbben eló’

kell tüntetnie.

Minden vérböség (Hyper'ámie) leg

közelébb a hajszáledény-készületet érinti ;

mennél vérdúsahb tehát a màj, annàl

halványabbaknak mutatkoznak s annál vi

lágosban tíínnek ki az edénydús boritékból

a szcmcsék s ekkép azon állapotot mutat

зак, melyet muskátdiómájnak пе—

vezünk. Tevöleges (active) verhä

s ég ek ugyan ritkán támadják meg a má

jat , sokkal gyakoriahbak a szenve d б

legesek, melyek annál hamarább lép‘

nek a vérbôség határain tůl, s pangásba

(stasis) mennek át ‚` mennél kifejletebb az

alap-ok, mely a máj vér'túlteltségét fölté

telezi. -

A pangás (stasís) a keringésnek

részletes fölñiggesztését teszi fdl, honnét

nevét is kölcsönzé; cz tételezi föl sz'uk

ségképen a vérfestanyag és fejérnye kivá

lását egyszerl'í exosmosis által, s а kép

lékeny fehérnyét azon metarmophosisokv

l nak, melyekre képes, viszi ele'be. Afe~

hémyébtíl mákr most gyöngéd szemcsése

dések (granulatio), elsô csirái minden é

letmi'íves képlödésnek, támadnak, ezek

hó'l a sejtmagok, aztán a magasban ki

fejlelt téi-imbelsejtek, az egyes sejtek

egymáshozi sorozása által 'urös (hohl) hen

gerek, melyek eló’bb vért visznek, mi

nekelötte még az anyatelek edényeivel

közlekedésben állnának, késöbb magokat

ezekkel összekötik , 5 ekkép a májnak

tiszta túl te n y é s z e t ét (Hypertrophie)

mutatja, mely koránsem fordúl oly ritkán elö

mint ш ezelött hitték , s a rendesen szer

kezett sajátszeru életmû-állomány öregbí

tett lerakodásában áll.

A pangás által kiválasztott fehérnyés

termény azonban >a progressívus meta

morphosis magasabb fokain is mehet ke

resztl'il, а sejt meghosszabulhat, s rosttá

válhat ; több egymàs mellett fekvö rostok

magokat minden irányban összekötik, s

ekkép egy összekuszált tömött sz'óvetet

_ kérg et _ (Gallus) képeznek, mely

a májszemcsét környékeli; а màj továbbà

nagyobbulvajelenik meg, s szélein különö

sen, hol az elválasztásnak kezdô'dníe kell,

megvastagodva; szövetje csupa szemmel

tekintve világosan kiálló tömött kéreggel

kör'ulvett szemcséket (acini) mutat, s

ekképen megvan az ugy nevezett sz e m

csés màj v. a májszemcsésedés

(Leber-Granulation).

Magáhól világlik, hogy valamely màj

ánnál közelébb áll az élettani állapothoz,

mennél több szemcsésedéseket mutat; vi

lágosabb leendhet még ezen tétel az alább

eló'hozandó tények által.

A kérges szövetben fekvö szemcsék

az egy idöben kiválasztott vértfestanyag

áital barnára, szürkêre, zöldbarnára fest

vék, s az ugy nevezett serpentin

m ájat állitják elli, mely ekképen aszem

csés májtól csak az esetlegesen hozzáta

padt festanyag által különbözik.

A kérges szövetnek valarnely túltenyé

szett májbani kifejlödésével egyszersmind

a szenvedó' életmůnek ellentállása is öreg

bi'íl, s néha oly keménységet ér el, hogy

az a májkó'kem (Scirhus hepatis) ne

vezetteljeleltetik, ámbátor ezen elnevezést

n
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meg nem érdemli, minthogy a rest

rák (Fasernkrebs), mely csak egyedlil

vólna kökemnek nevezendó', a màj

ban majdnem soha sem találtatik, hanem

csupán csak a kevésbé kifejlett, rest

nélkilli velörák (carcinoma medullare)

Az újonan képzett kérges szövet

ellentállása által nem kedvez új edények

képzésének, s az azelô'tt létezö edények

sem tarthatják épségöket e mellett föl. A

mechanicai behatásnak, a hajszáledényes

késziiletrei nyomása által, azoknak lassan

de felytonosan elßremenö elpusztulását

kell elôhoznia, s ezzel egyiitt eltiinnek az

annak közepében létezt'í s általa táplált

térimbelsejtek is, s ekképen valamely máj

annál magasabb kórtani álláspentot feg

lal. mennél kevesebb szemcsésedéseket

mutat.

Edény-szegénység minden izzadvány

kéregnek (Exsudat-callus) szükséges kö

vetkezménye, a vérvezetó' edényekbeni

szllkség lehetetlené teszi annak átnedvesí

tését és meglágyulását , e nélkül azonban

lehetetlen az ůjonan képzödött kórtani

terménynek föloldása; ebböl következik,

hegyminden szemcsés májnak gyó

gyÍthatatlannak kell lennie. .

A kérges vagy a mint azt másek

nevezik restos szövetnek széke а májszem

csén kivül, az azt övedzô' hajszáledény

készület mellett van, a tartós nyomás az

edényeket és szemcséket legyásba bozza;

àmde a szemcsék azen állományt képezik,

mely a májtérimbel legnagyobb részét

teszi, s azeknak eliogyasztása kimaradhat

lanul a màj aszàlyáhez (Leber-Atro

pliie) vezet, mely utelsó gyŕírt'íjét képezi

azen következménytelyes láncznak, mely

a màj vérbó'ségeiben, s a vcró'czér rend

szerbeni pangásaiban e156, gyakran ege

szen elnézett, gyakran csak csekélynek

lartatott gyůrůjét ismeri.

A májtérimbel aszàlya tehát szitkség-.

képes következménye a szabályszerütlen

térime-nagyobulásnak (Volums-zunahme),

а mint átalában kórtani törvény az, mi

szerint minden túltenyészet a szenvedc'í

életmfínek elébb utóbbi aszályulásának

(Atrephirung) csiráját hordja ön magában.

Pangás'ek (Stasen) legkönnyebben

kezdt'ídnek ottan, hel a hajszáledények

síírííen tekergözött reczéi a keringés 116

zéppenti életmíivének hefelyásától legtá

velabban helyeztetvék, ezêrt kell a mus

kátdiómáj, a túltenyészet, szemcsésedés

és aszálynak eddig elöhozott tilneményei

nek legelöször a bal karélyon s a széleken

elô'jönniök, miért is ez igen elörehaladt

folyamnál gyakran egészen hiányzik, s a

májt csak a jobb karély ábrázolja.

.- Még egy kórfolyamot kell itt ernlítc

nem, mely a veröczér vértömegének el

sf'írendŕí átváltezásán alapúl, kizárólag

majdnem az élet virágjában lép föl, majd

a hagymàznak, majd ismét az agykérleb

(menyngitis), tüdöleb vagy vérhasnak kór

jeleit mutatja, mindég erös sárgaságtól

kisértetik, mindenker hig, kiterjesztett

piszkes vörös vért nyújt, mely megalvás

ra semmi hajlamet sem mutat, festanya

gát könyen kiválasztja, s ennek beivása

àltal az edényhàrtyákat piszkosra festi ; 'a

màj téri'mbelsejteit gyorsan fölolvasztja, s

epe-felóldozással (Gallencolliquation) vég

zc'idik: ez a forrón föllépö sárga

májaszály, mely csak a májnak fölebb

leirt boncztani szerkezetének fölvétele ál

tal magyaráztathatik.

Ezen sorok elején mondàm, hogy

minden, mi a szemcsék környékét söté

tebbé, vagy a középponti maget világos

bá teszi, a májnak 2 állemányrai elválá

sát világosban tilnteti eló'.

Ha tehát a sejtekben zslr rakatik le,

mi majd a májleb tilneményei közt törté
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nik, majd ismét észrevétleníil, legfólebb

is emésztési zavaroktól kisérve, akkor.a

halvány központnak nyilván az. edénydús

boriléktól különb'óznie s igy a muskát

diómáj egy másik nemét `képeznie kell.

Mennél tetemesb а . zsírlerakodás,

annál nagyobb nyomás fog a hajszáledény

készülelre gyakoroltalni, mely, ha lassan

is, mégis mind inkább elpusztuland; ek

kép egy egyenlc'í sárga szlnezet támad,

mely a festó’ elvnek (princip) nagyobb

túlbösége mellett az ugynevezett viasz

kos májat mutatja.

_ А sejtekben és sejteken kivlíl lerakó

dott zsír akadályoza a szabad vérkeringést,

s megszünteti a szabályszeríí epeelválasz

tást; ezekbó'l könnyen magyarázhatjuk azon

másodrendu tüneményeket, melyek hason

mérték'u büntetések gyanánt kisérik a'fény

'uzc'í életet, s a nagyobbult térimében, me

chanicai nyomás, akadályozott vérátme

net, s kevesbůlt epeelválasztásban ala

pulnak. ~

А májnak 'zsíros lelfajulása

az, melyben a gyakorlati orvos czélirá-._

nyos étrend és az égvények (alcali) hasz

nálata által, legnagyobb diadalokal. arat

hat, s mely meg akkor is 'gyógyulhalási

reményt ad, ha tériméje tetemesen'na

gyobbulva van, mind addig, még а haj

száledény-készület zsugorodás által el nem

tönt.

A májlob s kunenetelei, a májlobban

elöforduló álképletek könnyüséggel sorozha

tók a fönebb elöhozott leirásba, s a részle-`

tes elöszámlálást melló'zöm, hogy a fá

rasztó ismétlese-ket elkerüljem. »

Hogy a májban vérbó'ségek és pange

Sok gyakran fordulnak elö, kicsinált tény,

hogy azonban az esetek többségében azok

a jobb szívgyomrocsbai vérkiürülésnek а

kadályaitól származnak, átalában kevésbé

méltányoltatik, s bizonyárakalaposak jeles

Kreiszig-ünk szavai, hogy s_okannaz

úgynevezett alhasi zsigerek tömeményei

(infarctus viso. abd.) ellen orvosoltaknál, kik

mint phantastius hypochròndisták ~kinevet

tetnek, _minbmelancholicusok fekete врё

jök ellen minden hashajtókkal megtámad

tatnak, az alapszenvedès mégis a rekesz

izom.felett а jobb szlv tágulásàban, vagy

a tüdötérimbel részletes áthatlanságában

keresendó’. ‚ . l

Hogy a Ludögümó'kór а májnak na

gyobulását és zslros elfajulását állanddlan

föltél'ezi, egy mlvelt orvos еще sem le

end'ismeretlen, s ebben fekszik az ok',

-miért a gümökórosoknakannyi meg annyi

százai csupán és.egyed‘úl alhasi betegsé

gek шиш orvosoltattak, `mig végre az

igen elöre haladt tudösorvadás a kóris

mei tévedésl fölvilàgositá.

Minek utaljak rosszul alkalmazott 526

böséggel oda, hogy а májtérimbel eddig

elôhozott szabálytalanságai még ’ mindég

а tömemény (infarctus) és majkeménye

dés' küznevezet, alá illesztetnek össze?

hogy hosszabb tartóssàguk àltal hasonló vál

tozásokat ldéznek a lép vesék- és fodormirl

gyekben eló', sy ezen kiterjedésükben azon

kórjelek egyvelegét képezik, melyet gyak

ran az aranyér (Haemorhoides) egyolda

lú névvel bélyegzik, egy betegség, mely

nek egykori kórtani fontossága a tudomány

mostani állásához méllatlan vólna, mely

nek éppen ezért oly kiterjedtelágazásai

látszottak lennie, minthogy maga is esak

végtagjaegy Sokkal magasabban gyöke

redzó' bántalomnak, melynek szabálytalan

ságai (Anomalien) az életmůségnek köz

ponti életmůvében zavarokat idéztek elò',=

mig a sziv, tüdó'- s emésztési élelml'ívek

nek betegségei az alhasi vértelyeség (plelh.

abdom) hatànylóit képezik, melyeknek

elöbblétezése elfogulatlan, s gondos vizsgá

lat által mindenkor kimutathatik.
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l' Minden’ összetett mirlgyes életmüvek

górcsö 61611 ugyanazon szövetet mutat

nak; mindenhol tfínnek a térimbelsejtek

616, melyeknek metabolisáló (metabolisi
rende) ereje az Aújabb kori éle'ttano'rok

vizsgáledásai 61161 kétségbe hezatlan 11116

gesságra emeltetett; mindenütt jelenkez

nek a sejtek körů'l a hajszáledények sûrll —

reczéi, sehol sem mutathatilc meg а mi

rlgyek és más elválasztó életmůvekben 6
vervezetö csaternák ésy vezetékek közti

közvetlen közlekedés; 5 6 1111 minden teb

lbirŕíl áll, annak bizenyára hasonlat utján

-’ egyellen következtetés , mely az er

vostanban értékkel bírhat -- a májra

nézve is el kell ismertetnie. ~ —

‚ Az edényrendszer egy mindenhol zárt

útat képez, a vérfelyam mindenhel'saját

szerů falai közt mozeg, melyek sehol sem

hiányzanak, sehol a vértekecsek kilépését

a'térimbelbe meg nem engedìk; csak az

edénycsatornák szakadása vagy az edény

hártyák megbetegedése tehetné ilyen kivá

lasztást lehetségessé. Csak ehhez a tény

hez támaszkodva vagyunk képesek a kerin

gést az' egyszer'u de szìlárdul megalapltett

terme'szettani törvények szerint fellegni,

mig ellenben azen rejtelmes de seha még

be nem bizonyltott eró'khöz kellene felya

п ь ~.

Veszedelmes váltólázak Veröczében -' ~ .l a _ A

Dr. Zechmeister, eszékvárosi föervostól.

1842411 Jul. végén Veröezébe 5211—

1611111162 utazván, ettan majd nem 2 116

napig tartózkodtam. Az egész tájékon az

»emberek általában egészségesek valának

Julius 25-ikeig,r mely idó'ben hüves 6336

lek álltanak be, s 163361 65 estvea láttert 

5(er kedök lepték el. Most kezdének.a

harmadnapos váltólázak uralkodni, иву

anyira, hegy Augustus 6ka körlíl majd

modnunk,' melyek а vért a kiszabett úten

elöreha'jtják, ámbátor még egy más köz

lekedés is nyitva 6116116; hinnunk kellene,

hegy a még ken'ngó' vérben az elválaszt

ványek már készen fek'usznek, 5 azek csak

bizonyes,l de- csupán csak ezen a helyen

választtatnak ki. .'

Genialis férfìak, mint Valentin, Mül

ler, Kicznan, Berres, Rokitansky, En

gel -`~ kinek barátságos útmutatásának

köszönhetik bizonyára Bécsben a 361-0561

boncztan legtöbb növendékei eló'képzésllket

— fáradhatlan vizsgálódásai egy 50116

nem sejdített világot terjesztének a màj

szerkezete, mííködése s kórtani 1611026

sai fölett. A 'jövc'í korra marad hagyva 6

zen föfentosságu életmlí egyes betegségei

nek' kórismei és különböztetö jeleit 16116

161111, 5 ezután indulva az okszeríi gyógy

tanhez vezetö útat fölfedezni. A májnak

kepogatása és tapintàsa kórismei tekintet

ben már is több hasznest nyujtott; biztes

alapot azonban csak akker nyerend'unk,

ha az életmůvi vegytan vizsgálódásai ‚

mely gyermekkorában is т6г 01у terjede

lemre jutett, `kórtani folyamekra átvitetve,

a májnak bizenyos elfajulàsainak vér- és

epekészitésrei behatását, s az 61161 fugge

táplálást be fogja bizen'yltani. -' _

l

minden házban lehete egy lázbetegre 61169

111; 5 ezek közl'íllnémelyek ely heves ro

.hamekka1, hogy а hideg nem hó'ségbe,

hanem márványhiclegbe ‚ s6’t halálba is
mene által. I . A

Ezen veszedelmes lázak Au

gustus, September _és October

ben~ évenként vétetnek észre, s ha а be

teget meg nem ölik , akker azt némely
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rohamok annyira elgyöngítik, hogy a föl

lábadásbau hosszú ideig veszteglenie kell.

S ezen veszedelmes, eró’s és tartós

hideggel járó lázak különösen az emberi

ségnek azon ellenségei, melyek а lép és

màj fólduzzadásait eló'hozván, a 111301160

kabb senyveket okozzák. Tartózkodásom

ideje alatt a legklilönl'élébb idomokat ész

leltem és orvosoltam. Két egyén, egy fiú

a második rohamban, s egy asszony a

harmadikban megmerevůlve haltak el a

lázhldeg alatt! _ Hevességök mellett

ezen veszedelmes lázak 11163 nyomdá

iokra (typus) nézve 15 rendetlen'lil 11111

nek fol. Egy hevessége és szabályszerůt~

lensége miatt nevezetes esetet legyen Sza

bad itten részletesben eló'adnom.

Egy hivatalnok M-böl Jul. 2860 meglii

rödvén, magát ugyan akkor meg is hütötte.

Ugyanaz nap estéjén làztól lepetik meg,mely

azonban sem heves sem tartós nem vala. A

reá következö éj nyugalmas vólt. 29-dik 30

és 31kén semmirò'l sem panaszkodék, 5 dol

3511 rendesen végzé. Augustus 1-jén heves

fejfájdalmak állottak be, összek'ótve különösen

a hatfejben valamely teltség érzetével , 1111211

gással, a fénylö szcmek nyomúsával, fény

isszony-, 5 vörös duzzadt képpel, azonkivül

erösb szomj, igen nagy levertség s_csekély

idöszakonként megjelenö horzongatással a há

1011. А ayelv nedves és tiszta vólt, a szomj

lassanként erösböd'ótt; a lélegzés szaporább

és erös, a sziviités lleves; érzékenysége а

rászttájaknak (hypochondria) (régi baj, bete

giink májkóros); néhai fólböi'o'gés, hányin

ger; a has pulïadt, tésztás; a vizellett 561

ga-barnás; székl'irités már 36 óra óta nem

vólt. Az érverés igen gyors, teljes, erös.

A hör igen 116, száraz, kissé sárgás 521115

zettel,A milyen, a köthártya szl'ne is. Ezen ál

lapot estig tartot, a midön 7 óra tájban az

aggasztó száraz höség szelldebb lett, s álta

lános alig ogy ora hosszáig tartó izzadással vég

zödött. Erre egy àlomteljes éj következett _

2-án a beteg fólkelt, kevés bágyadtságon ki

vül `161 6126 1115361, 5 irásait rendbe akará

hozni. Reggeli 8 órakor hánytatót rendeltem,

mire egyszeri hányás következett. Errea be

teg szobájában fól s alá járt, s 11h-ig tür

hetö állapotban vólt; ekkor azonban hirtelen

borzongástól lepetik megf mely ò't az ágyba

kergeté, s itten nem csak az alanyi (subje

ctivus) hanem a tárgyilagos hideg foka Csak

hamar oly magosra növekedett, hogy 111116

nösen a végtagok márványhidegek valának.

E mellett a fej nehéz, és fájdalmas; az aj

kak ke'kek;` a lélegzés nehéz, aggályos,sza

porább; а szivütések rendetlenek, a szívben

fájdalom és aggodalom érzete; a rászttájak

szembetünöleg fólpulïadtak 65 érzékenyek; az

alhas behúzolt, igy a test lehetò'leg 655261111

2011 vólt. Az 6111165 gyors, kicsiny 65 sza

bályszerütlen. Mindezekhez esti 1161 órakor

erös zöld epehányás , és savós-zöldes, éles

folyadékos hasfolyás csatlakozott, mely mint

egy óra hosszáig 1а11011. _ A beteg fökép

hidegröl, s aztán sziv-fáj'dalom 65 5330

6а10111161 panaszolkodék. Minthogy a melegí

tett ruhákbani göngyölgetés és dörzsölés ed

613 mit sem használt, 9 órakor а betegnek

egész hasára 65 ágyéktájára meleg, nedves

borogatásokat tétettem. Erre а hideg kissé

enyhl'ilni kezdett, a lábak márványhidege el

múlt, a szÍv-fájdalom és aggodalom kisebb

lett, s az ibolya-szl'nezet lassanként a vörös

által váltatott fel. Csak 10 órakor állott be a

höség, 5 mindjárt erre az alig egy óra hosz

száig tartó izzadás. ’Mindezekre csöndes á

lom következett. Az elsö csütörtökön dél

után beálló jelentösség nélkl'ili, a második

(hétfò'n) egész nap csupa höségbò'l álló, a

harmadik (kedden) déltöl estig tartó (majd

nem) csupa hidegböl álló roham; a két utol

sónak hevcsségo, a szabályszerl'iilenség, s



Veszedelmes valtólÀzak c 111116 1 st е 1 t 61. i4?,

az ezekre következö nagy gyengeség és 6102

változás mutatták ezen láz veszedelmességét.

Miért is August. 3-kán 6 köztisztelet- 65 526

retetben álló régi practices 65 megyei 1601

vos Dr. Bischoff úr tanácsa kéretett ki. Vélemé

nye szerint még egy rohametkell megvárnunk

hogy lássuk, mily nyomda (typus) fogna ma

gát kifejlödni. Ha a legkbzelebbi roham ismét

ely heves vólna, akker mindenekelötte а láz

chininum általi elfojtásához kellene látni, s

csak azután más, а beteg állapetjának megfe

lelò' szerekhez nyúlni. Ma abeteg csupán pity

pang (taraxacum) fözetet húgyagsóval kap,

az ágyba marad, minthegy úgy is gyengesé

ge miatt magát lábain Fentartani képtelen. _

Egész nap láztalan vólt, 's éjjel fölüditò' álom

következett. _ Csütörtökön Aug. 4kén lázta

lanság esti 6 óráig; ekker'hirtelen a hideg

ismét ely erövel, mint tegnapelött, állt be.

Hivatva, azennal az egész has 65 hátra lágy

meleg nedves berogatásokat tétettem, s az

alsó végtagekat meleg ruhákba göngyò'lgettet

tem be. Hét óra tàjban már a .höség szaka

mutatkezett1 mely csakhamar7 három óra

hesszáig tartó izzadással végzödött. 5-kén a

beteg 15 szemer chininum, 5161 nehezék

húgyagsòból, Acorusvenat és perral keszült

30 labdácsokat kapott, ugy hogy azekból

óránként 2 szemet vegyen be. Még azen nap

25 szemet, a t'óbbieket pedig 6-kán délelò'tt,

mint láznapen vette he, a láz azenban`t`óbbé

vissza nem tért. Utógyógymód gyanánt a be

teg keserů E'óldókkal Aélt, s ezek használata

mellett az egészség tökéletesen helyre állt. _

Még a fůzfahéjra (cortex salicis) kell

dicséretet mondanem. A tótországi ра

rasztok általában sokkal nagyobb bizalom

és hajlammal vannak valamely vracsarahoz

(bfivésznö) mint az orvoshez, kihez ildillt

bántalmakban csak akker folyamodnak, ha

6 11621 szerek 65 néhány vracsarok а bajen

segíteni nem _tudtak. Ezek atöbbi közt

`váltóláz ellen következó' tanácsot adnak.

A beteg' 7716216 levelet szedjen , 5 azo

kat, hegyeiket lecsipkedvén, egy meszely

vízben fó'zze, s a fó'zetet kiigyja. Mindezt

bizenycs ceremóniával. Az emberek azon

ban azt beszélik, hogy ezen szer ritkán

használ. 110226111 két váltólázban szenve

66 1602п6 felyamedott. Az egyik 11610ш,‘ -

а másik négy harmadnapos rohamen eset
már k'eresztiíl. lMind kette’ а roham ideje

alatt hivatott magáhez, 'mely ámbáter he

ves, veszedelmesek közzé még sem vólt

serezandó. Mindeniknek hánytató berke

1161 készült hánytatót rendeltem, mire 2

s 3-szeros hányás 65 hasfolyás követke

zett. Erre a fůzfának ezidei hajtásu, a toll

szárnàl kissé vastagabb vesszó'iröl a fris

héjt lehámeztattam, a vesszô'nek fölsó' ré

szét azonban, mely még с511626, füves

e's lágy, nem használtattam. Még pedig:

a fris héjbó'l egy ebonnyit kis messzely

vízben fäzettcm, s a fözetet orvosság .gya-~

nánt használtattam azen' megjegyzéssel,

hogy minden 3-dik órában ilyetén fözet

készitessék s a láz beállásáig 4--5 ily

adag vétessék be. Bendeléscímnek szer

galmatesan utána néztem , s azt találtam

361611 2 esetben7 hegy a láz 11161 а beál

landó rohammal megsztint. _
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Tapasztalati közlések

a m. k. egyetem sebészi kórodájából,

t. Balassa J. pr. úr elô'adásai után közli Dr. Kovács-Sebestye'n m. k. e. segéd.

Il. Közlés.

Gögsipoly képlömütétel által губ

gyitva (Laryngoplastik).

E f. év Január {B1-én vétetett fel kóro

dánkba egy 32 éves szerencsétlen fóldmives,

ki néhány évvel ezelò'tt egy öngyilkolási r0

hamnál gégéjét majdnem ketté vágta, mely

oly kedvezetlenül hegedt he, hogy a sértés

helyéu a gög nem csak nevezetesen be hor

padva , hanem egyszersmind által is lyukad

va maradott. A vágás a gög (larynx) alsó

felén haránt irányban történt, úgy hogy a

gyürüpaizs szálagok (ligamenta cricothiroidea)

majdnem tökélletesen, s a paizsporcz alsó

bal szarva jobbadán ketté vóltak választ

va, mi az imént kijelölt iránynak megfelelö

lieg világosan kimutat; s hogy a paizsporcz

also bal szarva а porcz egy részével ketté

vólt vágva , bizonyitja azt még а paízsporcz

balfelén oldalvásti öszve-nyomás alatt világo

aan érezhetö ropogás, mely a két porczda

rabnak egymáshozi súrlódásából származik;

тег: mint tudva van ехавший, а porczok se

beì csak szálagos gyurma мы — tehát lö

kéletlenül -- forradván egymáshoz, azok шь—

bé kevéshé mozgékonyak maradnak.

A gög egy ezüst garasnyi kiterjodésü

behorpadásának s ebböl eredi. belvilága kes

kenyedésének természetes és sziikségeskép

peni következését, а lélegzési nehézséget

látjuk belegünknél, mely lünemény fökép ak

kor vehetö észre, hogy ha munka és mozgás

mellelt több levegöt kiván а tüdökbe torlódó

vér, s а lélegzés sebesebb lesz ; ugy hogy kén

telen munkájával felhagyní. A lencse nagysá

gu, hegen föliiletü göglyuk következtében

pedia el van а. beleg hangja és szava változ

va, gyöngülve, mert egy része a hang kép

'zéshez járuló levegò'nek azon lyukon kilöke

tik; (le eröbeli hatása is meg van semmisit

ve, - mivel lélegzetét vissza tartani nem

képes, mit tennî minden hatályosabb eröki

fejtésnél szükséges. Szóval а látszólag kis

szerü baj а betegre nézve oly nyomasztó,

hogy altól minden áron megszabadúlni óhajt.

Egyébbként erös testalkotásu s elég ép és

egészse'ges az egyed.

’Kórhatárzak

Kórhatárzatunk alapjául csak a heges

fólületü göglyukat használjuk, s azt mint

rendellenes nyilást, mely egy más életmüben

foglalt anyagot, t. i. а levegò't s nyálkát ve

zet ki _ a sipolyok feló'li fogalmunknál fog

va-gögsipolynak, _ és pedig, mivelhogy

heges fölületü ezen lyuk — lieges gögsi

polynak v. légsipolynak (Narbenfìstel am

Kehlkopfe) nevezzük. Ezen megnevezéshez

hozzá adván a sipoly székc megnevezését —

hogy az a szálagokon találtatík, az

egész kórállapotoi tökéletesen kifejezi t.ì.

az engedékeny részeken a heggel sziìkséges

képpen párosuló összvehuzódást, behorpa

dást. Midön a heges sipoly megnevezést

használom, értetödik, hogy а sipoly fö

liìletét tekintve, а sipolyoknak más nemeit is

különbözletek meg. Némely sebészek a feké

lyes fölületet a sipolyok lényeges jellemekint

lekintik; pedig azon rendellenes nyilás vagy

дат, mely egy más életmii tartalmátrvezeti

ki felé, lehet Мокшан képezett seb is, de

lehet szinte úgy heges, mint fekélycs felüle

fü is, »_ а néiküi Позу ezen failliet-kunnn

ségek mìatt a kór minösége változnék. Az

imént érinletl -- a sipolyoknak; sebsipo

1%
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lyekra, fekélysipolyekra s hegsipolyokra

való megkülönböztetése azonban, nemesak

kórjóslati szempontból jelentékes, hanem

gyógymódi tekintetben is lényeges.

Jóslat.

Kérdés mit tevök legyünk ezen bánta

lommal, mely ely nyemasztózs kiálhatlan a be

tegre nézve, а ki munka által kéntelenittetìk

keresni kenyerét, azalatt azonban soha ele

gendö levegöt nem kaphatván, folytenos ful

ladási rohamek által szerongattatik; de a

mely állapet az egyed egészségére károsan ,

s életére megrövidltò'leg hat, miután az aka

` dályozett lélekzés által akadályoztatik a vér

keringés, tehát az élet legsarkalatesabb mii

ködése is?

Gyógymód.

Mindezen körülmények úgy hiszenx ele~

gende lentosságú ekek arra, hegy a szeren

csétlen betegnek segltséget nyújtani igyekez

zünk, mert a természet gyógyerejétöl itt

legkevesbet sem várhatni; de gyógyszeri be

hatások sem képesek itt a kórállapeten leg

kisebbet is датам, s eddigelé ahol nagyebh

nyilású gögsipolyeknál — milyen az elöttünk

lévö is  gyógyúlás eszközöltetett, az mind

annyiszor erömüves behatásnak — mütétel

nek — eredménye vólt. Azonban ne gondol

ják önök, hogy ely számosak a gyógyulási ese

tek, valamint azt se higyjék, hogy můtételi mó

dokkal bövelkedünk ezen baj eltávoli'tására.

Azok közül csak kettö le'tezik t. i. a Dupuy

tren-féle nyúlvarrat, és a Velpeau-féle bör

áttétel, melyek közül azonban jelen esetünk

nél egyik sem kielégitò'. Az állapot itt bonye

ledott, s kérdés, melyik baj nagyobb, a sipoly

e, vagy a behorpadás? s melyik rendelle

-nesség terhesebb abetegre nézve? az-e: hogy

a beszivott levegönek egy része a sipelylyukon

tolúlbe, és ki, vagy az: hegy szorúlt gögjén

által nem Карпа: elégséges levegöt. Én miu

den esetre az „швы tartom fontesabbnak,

s káresabb behatásuuak, és legkevésbó Sem

késelkedném -- ezen bajen „диета —

kivágni az egész behorpadt gögrészt, ha az

egyrészröl ely nagy kiterjedésü nern vólna,

hegy а gög melsö falát egészen el kellene távo

litani, s ha más részröl ily nagy lyukképezés

mellett egy nem kevésbé Kellemetlen foganat

tól t. i. a hang teljes elvesztésétöl nem lehet

ne tartani, —— miután a hangképezésre meg

kivántató levegö nem а hangképzö életmüve

ken keresztül, hanem a mesterségesen képzett

lélegzö lyukon tolúlna be és ki. E mellett a

beleg mezei munkája lizésére szinte alkalmat

lan maradna, a Iélegzés visszatartóztatásával

járó eröelöállításra nem lévén alkalmatos.

Ugy pedig akár Dupuytren, akár Velpeau

szerint fegnánk а sipelylyukat betömni, igen

keveset vagy talán semmit sem nyerünk, miu~

tán megmaradna, söt még talán növekednék

а nyomasztóbb baj a fulladás, hahogy a lyu~

kat, mely a levegöhiányt kevesbiti, betapasz

tanók. Én tehát ely tervvel gondolom a mü

tételt a jelen esetben legjebb sikerrel kivihe

tönek: hegyha a beherpadt gög êgy részét

kivágom, s az innét támadt mérsékelt nagy

ságu lyukat átplántált börrel betömöm. Mér

sékeltnagyságulyukat azért кабаны: képezni,

hogy, ha azt az átplántált hör hegedése á'ltal

elzárni nem sikerülne is, ez az emh'tett hang

vesztést ne vonja maga után, melyet késöb

ben egy rugenyos mézga-lemezzel tökéletesen

be lehet zárni.

Mùtételi tervem az, hogy asípelyt kör~

nyezö, s a gögszükiilést okezó heget, 

egy négyszegü metszés és felfejtés által oltá

voh'tom - mit még azért is szükség tennem,

mivel а heg tökéletlensejtszövetböl áll, s igy

hegedésre nem lévén képes, s az átplántálan

dó börnek az általa befedendö részekkeli

életmüves egyesülését meghiúsitaná. A heg

eltávolitása által támadt sebfelületet, a sipoly

nyilással együtt, egy alólról kivágott, felfej
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tett, s'felhajtott börlemezzel fogom hefódni,

aztrészint vgombosl részint nyolczas varrattal

a sehszélekkel egyesl'teni, kölcsönös e'rintke

zéshe tartani, s igy az életmüves egyesl'tést

megkisérleni. A mütétel tehát e következò'

szakokból álland; 1) а heg eltávoll'tásából

(kiirtásából); 2) az átplántz'ilandó börlemez

kiméréséböl >és felfejtéséb'o'l, 3) a vérzés

cslllapllisából; 4) а ьаг|ете2 szélei, ы.

sebszélek részint csomós ‚ részint nyolczas

varrattali egyesitéséböl.

A> 'mütétel kivitelc.

(F i g. _ l.)

А beteg világosság felé forditott arczczal

fél iilö, fél fekvö helyhezetbe a mütételi asz

talra fektetett. Egyik segéd fejet mérsékelten f

llátrahajtva шпона, ogy másik a mütöt köz

vetlen segité, harmadik az eszközöket _ I

melyek 2 »domhorú e'lö szikéhöl, 1v жёг—‚ц

`1 boucz-csipeszhöl, ‘1 ollóból, több görbc

és nyl'ilszáj tüböl, selyem lonalhól, és eg'y

papiros lemezböl állett__ дуем, “а "еще.

dik hideg vizes szivacsokat szolgáltatoit.

l-sl'i idöszak (Fig. ll.)

_ A` mülö'ahèleg ¿Obb oldaláll гоним"

Ье1уеъ; egy domhorú élü szikével a gög ha

ránt irányában jobbról. halra eléhb felül _

a-h _ azután alúl _ c-d, - majd fcll'il

röl lefele' _ аи: _ h-d - _a megfeszl'telt

hört ,sejtszövelevel együtt lemetszette, s e

négy irányhan vilt vágàsok közé foglalt heget,

ielülröl lefelé, az alatla vfìekvö részektöl, а

vsipoly nyiiásánál belelé fordúltszéleivel együtt

egy egyenes hegyes камыш: elválasztvi'ln,

azt tökéletesen kiirtotta; mer ájtal a sipo-l'y

nyîlás - о _ még egyszer akkora 'lett mint

vólt alzelött, úgy hogy a mutató ujj hegye

abba könnyen hefért, a behorpadz'ls azonhan

egészen eltünt, úgy позу ujnyomással a si

poly lyuka hefedetvén a heteg szájlin szaha

don lélegzhetett.4

‘_i-dik заёмные: (rig. и.)

A heg kjirtása által képelt a.b.c.d.

sebfólület egy papiros lemez által pontosan

megméretett ‚ s egy és fél annyival meghosz

szabbittatvdn a _ с. d. _ sehszélen alól

fél hlivelknyire а men esoni felé ‘_ е. Le.

d. _ a hörre fektetett, szélei lnellett _ e.

с. _f. d. _0. d. _ a börre tentával húzott

vonallal az _ e.f.c. d. _ tér kijelöltetett,

s a kij'elölt _ e. c. _ majd _ f.d. _ s

végre _ с. d. _ vonalakon a hör sejtszö

veteltò'l bemetszetett, ez meg lévén: alólról

_ c.. d-töl egész kiterjedéséhen _ е. f-ig
l'elfejtetett. I

s-dlk “шалман.

А уёггёзмаез vizes szivacs álkalmazá

sara elállott.

4-ik idò'szakasz (Fig. Il. Ill. és IV.)

A fellejlett bövrlemez egyeuesen {elhaj

тащи, s alsó széle _ c. d. _ а felül ké

pelt seh _Ac.*d. _ széléhez illesztetett, s

allnak legelébb is középe g. _ g. azután

. két széle _ с. c. _ d. d. _ csomós vari-at

által egyesíttettek. Az egyesitö fonalak hosz

szan hagyatva, ke't oldalt kil'elé hajtattak.

(Fig. lll.) ' _

Ezlltán a felhajtl'ls :iltal az _ a. h-nél

meghajtott most шаг keltös hörlenicz asebfc

l'liletrc fel horittatott (Fig. III.) (узу hogy а

а gyürmelt _ a b _ a lseb felsö _ ab

széleit érinte'. Ezen szélekóldalt két nyúlszáj

varrattal, (Fig. 1V.) fell'il pedig az _ ab

*_ szélek csolnós varrattalegyesittettek. _

Véng a felfcjtett, és felhajtolt börlemezllek

meglelelö -_ c f _ с d _ seb óldalszé

lei két nyúlszi'ljvarrat s egy csomós varrat ál

tal“ összve` huzattak, (Fig. IV.) fellill és alól

Csak csekély fedetleu sebfeliilet maradott
hátra. I ’

Abeteg elöre ha'jlott fövel az ágyha fek
tet'ett7 s eleinte helybelileg hideg berogatá~
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sok, késöbb csak tisztitó kötözések alkalmaz

ИНЫЕ.

А gyógyfelyamatot unalmassága és hesz

szúsága miatt elhallgatva, ezen szi'ntoly el

mésen kigendolt, mint ügyesen eeghez vitt

mütételnek, _ mely a folyó év Februar 8

dikán tör-tént _ elég legyen csak fényes és

sükerdús foganatját megemlitenem.
Jelenleg vFebruar 28-kán a mütett álla

petja a következö: a felhajlott börlemeznek

_ac_bd- és _cd-szélei, a

fent képelt seb ugyan azen széleivel tökéle

tesen öszve vagynak hegedve, s ezen hegedés

által a sipely tökélletesen be van zárva, úgy

hegy azen sem köhögés, sem erölködés alatt

legkisebb levegíi sem telúl se ki,. se be.

A gögszükülés tökéletesen van eltávoh'tva, s

a lélegzés a legszabadabban történik. A beteg'ï 

hangja napról napra mind inkább erösödik,

tisztább lesz, s beszédjc oly könnyü, hogy

ebböli örömében betegünk szemszédjainak jó

kedvvel pórmendákat regélget. Az alsó seb

összve varrott szélei nem nöttek ugyan összve,

de felülete jelenleg felényire összve van bú

zódva. Jelenleg a tökéletes gyógyúlásig csak

az van még hátra, hegy az _ a b _ e f

_ melsö külsö _ táphidúl мощам—ища

a lemeznek az _ a b-nél (kette vágatván

lehajtassék s az _ ef _ ab _ sebfelület

befedetvén az oda hegedjen, hegy igy még

az átplántált bö'r eltávelitásának nyoma se le- `

gyen látszható.

 

Y

T a r

тип-июнем u'tnzúll поршнями.

Páris, Május 25-kén 1843.

Europa reppant s mozgalmas városá

ban vagyek, bol egy nagy nemzetdicsösége

egybe van balmozva. _ Nemzeti magasztos

önérzés, vagy is> inkább kevélység, és mód

nélküli dicsvágy a franczia jellem fövenásai ;

_ és mendhatni cz is7 шпаг is felytenes

munkásságra esztönzi c népet. - Aki itthi

re s neve borostyánain akar ki pihenni smeg

állapedik; a pezsgö tömeg egyfermasi'igi'iba

eltiinìk és csak baniar el van felejtve. — Miu

denkinek, ki tündökleni kiván, önerejével

kell az utat megtörni, »_ a mi itt gyakran

könnyebhen sikeriil tán mint egyebbiitt, _ de

sokkal nagyebb feladat a mindégtöbbetigény

lö sokaság ligyelmében megmaradnì. _

Bámulem а tudomány s miivészet ta

nyúit, föképp a nagyszerü gyógyintézeteket,

melyek tárbázai mindeunemii érdekesuek s

tudni `valónak. _ Mennyivel több itt az élet

ós mozgalem, mint nálunk s déli Némethen

kórházaiban! -- ugy hiszem föképp azért,

mert a látegatók tömege buzdit s azoknak szi

geru fìgyelme ellenörkiidik. _ .lelesnél je

lesb férfiakkal találkozik itt az ember minde

niitt, kik atudemányt mindenncmii irányaiban

s szakaiban kimeritik, s épen ez által aztha

сга. -’

talmas elölépteiben fóntartják. Ugy hiszem,

ba valahol, a tudemányok s miivészetek ezen

villogó gyupentjában lelhet egy józan ité

letii s szigeru észleletü orvos r'óvid idö a

latt mindent fel, mit gyakorlatábez szüksé

gesnek hisz.

A franczìa érzékiségnek cmbere, s mint 

ilyen a való, az anyagì köl'ůl foreg fóleg fi

gyelme s munkaköre; _ öt va természetb'el

cselkedés _ (Naturpbilesepbie _) bilincsei

nem nyomji'ik, mert mint kórházi ervesnnk

_ és ilyennek kell náluk lenni minden tani'ir

nak-sokkal bövebb alkaline van az életbül

merltni tanulmánya tàrgyait, mintsem hegy az

észképiség feneketlen ábrándjaira szerulna. _

Kórtana törvényei azenesak az e'lò' le'nye
ken uralkodókéval,l azért is töle nem hal

lani azen üres és jelentés nélküli dagályes

„öse'rök, ösnedvek, életfacterek sat.“ szavakat

melyektül а német irodalem sok legújabb

munkái is bemzscgnek. _ A természet- és

élettan szabályait használja а franczia orvos

minden tetteinél sinermertékiil1 s állításainak

tényeketrak alapul. _ Azonban lebet, hegy

elragad_mint sek jövevényt —— az elsö be

nyemás , a mi szándékom ellen részrehajlás

ra és félszeges itéletre vibetne. _ Halgatek

azért mindaddig, mig nem bejártam a tapasz

talatoknak ezen reppant téreit. _ E mellett
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liiggadt elme s szorgos észlelés leendnek jel

szavaim. ——

Roux. Maj us 29»ikén.

Vágytam mindenekelöit látni a jelen

franczia sebészet veteranusát, s megösmerni

azon férfiut, kinek elmés mütételi merényei,

föképp a neoplastika körébiil annyira meglep

tek ;~az irodalom mezején az angol és fran

czía sebészet közti párhuzamán kivül Rouxnak

semmi jelentékesb munkájátsern ösmérem. —

Roux egy igen élénk s jó kedélyii hat

vanos, és ugy látszik, midön betegeiveltré

fál s enyeleg, vagy midò'n a mütöi kést veze

и, hogy ezen öszbe borulc férfiu, a hosszas

munka s az évek terhe alatl legkevesobbet sem

hanyatlott. —— '

Roux 1820. óla a gyakorlati sehészet

tanára, s mint olyan fò'orvosa egy 80 ágy

gyal biró kórosztálynak, mely két roppant

nagyságu terembül áll a Hólel-Dieu nevii,

1200 beteget szállásoló kórházban.

Az elsö mütétel, melyet ezen ii

gyes sebésztöl láttam, tályognyitás

volt;  magába véve csokélyszerü kezelés,

mindazáltal a nagy mütö által oly jellemzöleg

kivive , hogy arról méltán elmondhattam „ex

ungve leonem.“ Biztossággal párosult gyorsa

sàgot és kezolési csinosságot emeltem ki innel,

mint Roux mütételeinek legkitünöbb vonásait.

,Következetlz egy térdalatti liter

dag mütétele. - Roux ritka ügyességü

mütö, de nem pathologus és azéri nem is

lehet jó gyógyász. _ A czombütér lekötésé

hez fogott önkénytes (spontan) ütérdagnál,

a nélkül hogy az ütérrendszer mivoltát s az

iilérfalak szöveményi állapotjál: megvizsgálta

volna.-A lekötés után nyolczad napra, a'

mikor én a beteget elöször lá tram_ eröszakos

vérzés állt be a mütételi sebbe, —— а beleg

majdnem Ielketlen volt már, s ve'leményem

szerint már csak vérnélkiili állapotja mialtsem

volt alkalmatos mindazon sebzö behatásokra,

melyeket Roux a Czombütérnek egy második

lekötésével, s végre a belsö esipütérévelvitt

rajta véghez. -De teszem, lett légyen az

egyed habár telyes erejü , _hogyan várhatni

oly ütérlekötéstöl jó eredményl, mely egy

nyolcz nap elölt képezett seb töszomsze'dsá

gában, tehát a gyuladás határai közt történik?

_ mert _ lia e helycn egyébbkiut ép és

egészségesvolna is az illetö üte'r, nem kór

tani tény-e , hogy annak lobosan felernyedtés

szakadékonnyá lett, falai, az eröszakos vérlö

késnek ellentàllni legkevésbé sem képesek,

— hogy bizonnyal elszakittalnak azok ?  És

ez csak ugyan ugy is lett, s Roux két nap

mulva uj vérzés miatt a belcsipütért volt kén

telen lekötni ;  mily sikerrel, _könnyii kép

zelni. -A szóban lévö mütételt hosszas elö

adás eló'zte meg, de nem ám a kórállapotról

vagy a mütétel javallatiról, hanem jobbadán

annak különféle modorairól. — Roux elöadása

hamarkodó, s beszédje nyelvbeli hibája miatt

gyakran érthetetleu; gondolatfolyama szaka

dozott, — tárgyalási modora általjában ren

dezetlen. —- Ó nem annyira tanitó, mint ki

tünö mütò'. —

J u ni us 7-ike.

Végbélsipoly-mütételek. Két

férfiu , az üregjáratok kimetszésével.- Roux

azz állilja, hogy egyedül a kimetszés biztos

eredményü mütélel-mód végbélsipolyokuál,

hol a kérges üregfalakat az egyszerü felhasi

tás nem képes elégséges ellenliatásra ingerel

ni, ugy hogy gyakran egy második és harma

dik mütétel szükségesa gyógyfolyamatbevég

zéséliez. _ Lehel, hogy ezen terjedelmes

gyakorlatu sebész találkozott itt ott esetekkel,

hol felllasitás után csakugyan szükséges volt

ismélelt mütétel; - én azonban ennek okát fö

képp azon körülményben keresem , minthogy a

felhasitásnál sokszor а legszigorubb puhato

lz'is mellett sem sikerül follelni a mellékjára

lokal., melyek a gyógyulást mindenesetre a

kadalyoztathatják ; -' s igen is, ily köriilmé

nyek közt а kimetszés annyibul biztossabb

eredményü a felhasitásnál, a mennyiben sike

rül annak körébe foglalui az illetö mellékjára

lokal is. Nékem részemröl azon számos ész

lelt végbélsipolyok eseleiuel, hol a müté

tel egyszerii felhasitással vitelett véghez, nem

volt alkalmam csökkenö gyógyulást lálni, ha

egyébbkint а seb fenekével egy ingerlö ide

gen test., példúul: egy vászon lemezetke szor

gosan érintésbe tartatotl: valahányszor pe

dig ielakadt e miitétel ntán a gyógyulási fo

lyamat, mindannyiszor hátramaradt üregjá

raLok vollak ezen körülménynek okai. -Any

nyival kevésbé liajlok pedig Ilouxnak fentem

lit-ett javallätához, minlhogy szerfölötti seb

ze'ssel jár а mütélel, melyet a sokkal egy

szerübbnek s elegendö ok nélkiil elvetettnek

helyébe ajánl.  Mindkét esetben felhasitá

Sokkal kezdette meg a mütételt, s a kereszt

idomoL képezò' két metszés végeit egyenes

vonalokkal egyesitette egymással, és innét

kezdre kifejtette az egész _ majd nem tenyér

nagyságuyi bekeritett részt , -körülbelül egy

ötöd részét a segpof börének. _ (Folytat.)

Pr. Balassa.
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Aphorismńk; Dr. Jankovich

nádor-udvari orvostól. (Folyt.)

9) Minden valamint heves, úgy húzamos

betegségeknek vannak saját vagy anyagi vagy

erönyi (dynamicus) birálataik, csak hegy ez

utóhbiak nem mindenkor szembetünök. A bi

rálatok az életmüségnek szabályszerü szer

kezetéhen alapulvák; ök а kórfelyamnak jó

vagy roszrai ferdulpontjai. Azenban csalódás,

ha azt hissziik, hogy azek hizonyos napek

hoz kötve volnának. Ugyanazon kórfolyam

ugyanazon egyénben egyszer 13 vagy 211

másszor 40 vagy 60 nap alatt járhat végére.

Vannak bizenyos birálatek, de nincsenek bi

zonyos birálatì napok. —

10) A birálati kiválasztásokat jól kell

megkülönböztetni а kórjeliektöl, másként ke

servesen csalódunk. Az elsökre rendesen kór

enyhülés következik, nem ugy az utelsókra.

A zavaros húgy (urina jumentosa) valamely

betegseg elején annak erösbülö hevességét

jelenti.

11) Éppen ely gyakorlatiatlan (unprac

tisch) a természet gyógyerejét tagadni, mint

túlzott minden gyógyulásokat annak tulajdení

tani. A természet gyógyereje az, mi az élet

müséget épségében f'óntartani törekszik, nem

valamely kiil'ón erö, hanem az életmüségnek

minden eröinek összesége, melyeknek termé

szetüknél fogva szükségképen müködniök kell ‚

de éppen e miatta szabálytól el is térhetnek,

s pusztitólag hathatnak, mi gyakran meg is

történik. Ellenmendàs fekszik abban, ha egy

részt azt mondjuk „a természet gyógyit min

den betegségeket“, másrészt pedig az erve

sokat fólhivjuk, ne engedjék magokat а resz

szúl alkalmazett szenvedölegességnek (Passi

vität) által.

12) Betegségeknél gyakran kérdés tá

înad, természett'órekvés-e ez vagy nem?

Az ervesnak itt tevölegesen ott szenvedölege

sen, itt gátlólag ott elömozdítólag kell-c vi

seltetnie? Már ezen kérdésck is kétségbe hoz

zák a minden esetekben tevölegesnek lenni

kellendett természet gyógyerejét. A termé

szet gyógyíthat, de nem gyógyit minden be

tegse'geket, gyógytörekvéseiben gyakran tév

utakra kerül, s itt az orvosnak vezetöje'nek,

kormányzójának kell lennie. Neki csekélyebb

esetekben kémlelnie, erò'sebbekben 119225.

fognia kell, itt az eröket kevesbítenie, ott

gyarapltania, itt lehangelnia, ett fölmagasz

talnia, s minden akadályokat az utból elmoz

dltania kell, Ноша vis eonservatrix organis

mi hathasson. E szerint az ervos nem csupán

szolgája a természetnek, mint ezt sebészi be

tegségeknél p. e. csonttöréseknél legvilágosban

láthatni.

13) A természet-gyógytörekvés s

-gyógysegély nélkül csak ott hathat jó siker

rel, h_ol az életmüves mük'ódések nagy egye

netlenségben (disharmonia) -nincsenek s a

külsò' befelyások igen erösen be nem hatot

tak; ellenkezö esetekben a természet-gyógy

törekvés erötlen, s tévutakra kerül, vagy

pedig gyógytörekvése által vihart ébreszt az

életmi'iségben1 mely nem kevésbé v'eszedel

mes, mint velt eredetileg maga a betegség.

Fontes kóresetek önkéntes gyógyulásai ritkán

végzödnek kórtévedés (metaschematismus),

vagy lerakodás nélkül.

14) Tévedés azt hinni, mikép visszha

tás, láz csak azért támad, hegy általa az

úrtalmas hatály az élelrnüségbò'l kivetessék.

Mi ellen hassen vissza aztán а láz, ha az

maga az ártalmas hatály által hozatott elö?

Ha a visszhatás, a láz a kóranyag kiveteté

sére szükséges vólna, akker a láztalan beteg

,ségek aligha gyógyulnának valaha.

15) Vannak orvesok és természetvizs

gàlók, kik, mihelyt valamit meg nem érte

nek., aztmegmagyarázm nem tudják, azonnala

nagy Haller azen vigaszteljes, és kéjel

mes, de kissé nagyen is általános mendásában

„a természet belsejébe semmi teremtett lélek

sem hat bé“ keresnek menekülést.

16) Mennél inkább ismerni fegiák az

orvosek a különféle gyógyútakat és kór-fo

lyamekat, mikép egymásra következnek, s

egymásból fejlò'dnek, annál inkább és inkáhb

fognak a gyakerlatból а _nevezetes esetek el

tünni. Y

17) A Kiitzing, Schwan, 'és Coy

niard la Tour-tól kifejtett, а forrás é

letmüves tcrr'nészetéröl s az е mellett t'órténò'

hólyagcsaképzésröl szóló tan által a termé

szet- és vegytan nagy befelyást nyerének az

orvostanra. A gyakerlati orvostannak a többi

természettudományekból kell kiegészíttetnie,

azonban annak az észlelés és tapasztalás ál

tal nyert eredményeit, nem szabad ezekböl

fejtegetnie.

гамбит: в magyar orvos

irókhnz. -- A magyar orvosi irodalom még

свай gyermekkerát éli, miért is goudos ápolást

ìgényel; e helyett azonban fájdalom egy rákfenét

veszi'mk rajta észre, mely azt részletes megsem

misitéssel vagy маете. elnyemoritńssnl fenyege

ti. Ezen rákfene abban áll, позу ely sok birá
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lók , referensek és levelezök magokat а név

telenség és álneviiség álarczája alá rejtik, l ezen

rejillelyeikböl minden irodalmi tiineményeket, l

minden fò'nálló inte'zményeket а legilletlenehhůl

megbecstelenílik , nem а mesterség vagy tudomány

iránti szer-elet, hanem pártgyiilölség, kereset

irígylés és önzésböl, mi által а legjobbik a leg

tehetségesbiknek is elmegy a kedve valamillez fogni.

Ha honi irodalmllnkat, mesterség'iink és tudemí

nynnkat elò'mozdítani, ha állásunk, orvosi inte’

zeteink s fò'nálló inte'zményeinket magasabb és

méltóbh állásponlra emelnî akarjllk, akkor min

denkor ciak a illdományt szemiink elött tarta

nilnk, s minden más alacsony mellékczélokat mel

lözniink kell. Mindenekell'itt anyagi és szellemi

ereinket kelll'ileg méliányolnllllk kell s nem ki»

vánnunk, llogy a лете]; llalljanak, s a fiilek

láslnnak. Neki'lnk másnak érdelnét птенцам: és

nem irígyleniìnk, a kikeló' talentolllot serkenle

níink, és nem elcsi'lggeszteniink kell, mert jó

irók nem sziiletnek mint olyanok, hanem сна]:

lassan lassan lesznek azokká. Neki'lnk шавок

munkálaiait kimélve kell meghirálnunk, s a mn

gunkéit tl'll nem becsiilniink. Ezzel azonlian nem

akarom azt mondani, Плоду ajó akaratot tett he

lyett vegyjiik, в minden még a legi'osszahli :zel

lemterményt is, minden föllálló iniézményt dl'

clérgessi'lk, meri a. mer.r nem érdemlett dl'cséret s

az igen kimélò' jószivuség éppen ligy ártanak а

jó iigynek, mint a kime'letlen ócsárlás s hecstele

nités. A kl'itika mind az irodalnmllan mind akö

zönséges élethen szi'lkséges; hasznos azonban ciak

akkor, ha kimélò', oktató e's igaz. Tárgy llelyett

magát a szelne'lyhez каша, méltatlan cselekvés’.

A ki saját neve alatt il', johhan örizkedik a fön

enllített llibáklól, mint az, ki álnevet llasznál,

minthogy ez utolsónak a közvélelnénytöl nillcs

mit tal-tenia. Fölszólításom tellát olla megy ki:

kifejlò'de'sben létezô irodalmunkhan vessiìk örök

re в névtelenség ¿s alnevl'iséget el; elöször, inert

gyávaság és gyalázat mások llibáit föliárni s sa

jlít arczával в napvilágot мнет; másodszor,

теге ezen mód álinl irodalmnnkba oly sok lla

misságok, föliiletességek, rágalmazások s diesel'

getések be nem csl'lszhatnak. Azél't azonhan , lin.

a névtelellse'get elvetjiik, meg mindenkor fölturt

llaljuk egy fiiggetlen és illedelmes öszintese'get,

s их: mi, ócsárlást érdemel, ócsnrolhatjuk, csnk

llogy az okos mérseklettel és szenvedélyesség nél

kiil történjek. Minden biráló, refe-rens, és leve

lezönek magát méltán mcg kellelle neveznie, ha

nlellékczélok gyam'ljába. nem akar esni. Nagy fon

tossńgú az oli'asókra nézve lnegtudni, mily állás

ponton áll az iró, valjon csupán mint theo

reticus vagy mint nagy practicas, valjon mint ba

l'át vagy mint ellenség irt vólt-e’.l

A jó iigy érdeke'hen reményljiik, hogy ezen

Могу

Orvosi él sehëszi klirodlíinkban élénk a

шагнём. Sane: és Выпала pr. ill-ak érdem l ta

pasztnlalban ôsziilt tanitók helyébe lépvén, az iii

harátságos föllzóiitás nem шпинат! következ

mény nélkiil. ") Dr. Jankovich,

n á d о r-udvari orvoa.

 

“ТЕ lapok szerkesztösége imez штаты

tèljes mértékben méltányolja; _- és ért

juk s érezzilk az indító okokat, és tisz

teljllk a felszólalót nem kevésbé nemes lel

Шею, mint alapos tudományossága miatt. Mi

ugyan is öriimestebb veendünk mindenkor

névaláirássali közléseket mintsem névtelene~

вы; csakhogy nem hiszem, Позу ez utób

hiakat, ha érdemes és tiszta tollból folynak,

akármely lap szerkesztösége mindenkor föl

tétlenül és kár nélk'lll elvethetné: Mert derék s

erös állásu s jellemii férfiak is azt mondják

néha: nem akarom magamat személyes el`

lenzés vagy czivakodásnak kitemli, melyek

- s ezt tagadni nem lehet _ nem ritkán

az igazság kimondása által kifakadnak. Azon

ban reméljlik ,‚ hogy elfogulatlau s mérsékelt

igényil olvasó e lapokról soha sem fogja

mundhatni, hogy azok névveli vagy névte

len gonosz hazugságoknak vagy апатиею

dísztelenségnek s zán t's z á n d é k k al (t. i.

kivéve а lehetö csalódást) szabad tért пуп]

tanak. Elvégre pedig azt gondolom, hogy а

gögpölfedt tüskéshorcztudósok, kik alig é

rintve, már méreggel szúrnak, vagy a durva

közönyös természetüek, kik elött finomabb

illedelem idegen, vagy az irl'gyek, gonoszok

alacsony lelkil piszkolódók stb. névvel is haj

landók az ócsárlás тазу hecstelenítéere _

de kinek vagy minek a'rthatnak ezek ? Senkinell

semminek, és valóban nagy gyengeséget árul»

na el azon egyén тазу везъшы,’ ha ilyes

mi árthatna nekiek, vagy csak nagyon Ш! is

háborlthatná ůkot. _ Olvassák uraim a pseu

donymus czikket a nemzeti újságban a „n é

hány szó ártalmas, gyermekneve

lési niányok нага!“ czfmzeniraikám

ellen _ ш tartom mérgesebbs parazstosabb

lolial nem egy könnyen lrhamiily зонапвам

bîfálawi'. de, mondám már, úrthatnak-e e

félék valakinek? legfölebh tán magának a

vakitó szenvedemtöl elragadott s тазы eláru

ló hösnek. Ily tárgy körůl, ha иву tetszik,

ne szóljunk сбыт е lapokban. Szerk.

alom.

abb kor mozgalmanb erejével iigyekilz'éiiek a (ll

ůomány дилеры" iényesílni. Ne пищать

sohn шагания föladatukban; vezéreljék ll tamu»1
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ló itjulágot szeretettel s lelkesedéssel, a mint ed

dig vezérlék -- és szeni eló'tt tai'tván а jelen ker

паду igényeit, s i'endiink nimbnstalan állását,

szoktassák 11 tanulót az eddig oly ingadozó ei'

vosi tapesztalat szigerúbli, szenvede'lytelen megale.

pítására, és ari-a, liegy a legjebb orvos is csa

lódhatik a diagnosisan , a niie'rt ke'tes és bonni

lyos esetekbenjebb néha egy ideig nézni a 211111111

lan terme'szet miikiide'seit, mint bizenytalnn sze

reket egymńs ntán egyniiissal fölváltani _ s теп

diink jövöje s az eniberiség loket fog nekik kö

szönhetni l _ Emlitök Balassa legkò'zele'bl» kiednndó

sebe'szi munkáját (mely erńnt ugyan azen ie'vedés

történt, liegy egyegy 10 i'ves fiìzetet lailulók szá

mii-a 30 pengò' kr. veendò'nek mondók, _ .im

pedig egy fiizetnek 1 pengö for. lészen); örömmel

hnlljuk, bogy szinte Sauer pref. iii' is tiilajdeii

leczkéit а külön kór e's губку/111111161 legközelébb

sajtó alii lioesátandja. A tndós tanár iielie'z vál

lelatnak indi'il; mert valóban nebe'z mai napen а

theeriák linbozó szinpadiín belervosi rendszeres

munkát fegalmnzni.' De éppcn ezért csak annxil

sziikse'gesh, liegy a tanuló ely vezéi'fenal 111110

kába jussen , mely lépteit a cselvónyus labyrinth

lien biztesitsa. E fenalnak igen egyszeri'inek, egy

kilsé liajlékonynak, nem változallen ridegnek kell

lennie. Azt liissziik, hog/y két tulajilennal kell

leginkább birni a fönérinlctt könyviiek. Ерши

sék a benne feglalt li'e'i'tan lielyes egyennúllyal

eme bármazati'a: nevro-dynamîsmus , humm-alis

mns és solidismusra, ugy liogy ne zárja el a

módesi'tás és ìgazolás utját a tanitványok

elött, mely oly könnyen sziikségére válhaf; és

ne mondassék agyógytnni rélzben sek, mindenféle,

hanem az, l mi legsziikségesb él legbiztosb _

mintegy jó provisión! annak , ki útnak indiil _

s indúljon terheltlen gyomeri'nl. Azt 1119:21111,110;:у

mai napon , bol sok orvos föllengzésben szédeleg,

a józnnság elle' kellékét lelzi nz orvestanitó

пак ‚ mely nélkiil e láugész is csak könnyen ен

méi mámorban tántorog.  És mily генами-1,

т11у osztályzást kövessen? A ráma nem ely fen

tes ugyan mint n ke'p , de me'gis emellieti annak

iekintetét. Kói'képeink pedig e'ppen csak egyzei'ii

rámát igénylenek: legegyszeriibbet ianitványek

számál'a. Mint lialljuk egyik részben nz általánes

kól'folyamek в kóros elváltozásek fognak tárgyal

latni, milyenek: в görcsök, 1011, túltenye'szet,láz

sib.; eznián az alosziály'lás boncztani rend ezel-int

feg alketlalni, p. o. в zsigerck, lelielésiskeringe'si

életmi'ivek, egy stb. részek kiilönféle bántalmai.

Sek jót vái'unk a mell- és szivbiíntnlmak 012111.

lyńról, mert ezeket tudós [мн-111111111 а kóredában

is пазу lìgyeleni és iigyesse'ggel kezeli. Sokan ke

pegatnak игуан — s ballgatódznak _ de kevés

nek liangzik egy tisztn: herein! Es nehe'z föl

adat, midò'n a kliniknsnak nem csupán alkalmaz

ni, hanem úgyszólván tanítni is kelle segély

tanoknt, melyek számál'a jól rendezett egyeteme

ken külön intézkedések máx' selielsem liiányzanak ;

azonban annyi bizonyos, liogy e mennyire a kö

l'iilmények engedik, l'észint maga n tanár, részint

szorgalmss segédje dv. Halász e fontes 1161-1121

gálnti segélyekbe _ a kopogaiás e'l мандатам.

lin _ béavatják a pesti taniilókat. — Az orvosi

elinicában folyvást sok uz érdekes, mondbatni

nevezetes kóreset, és n lielybeli bántal

mak ko'rimerete negy szol'galemmal s ponies

sággel pubateltetik. Es ezek mellett, ngy hiszem,

a kezdú' orvosi-a nézve ely fentes mindennnpi

láz-kúi'ok isnierete s or'voslásn nem fog liáttérhe

szorulni, vagy a betegségek áltelános _ humo

ralis e's idegkóri factura a lielybelitöl, az АКЦИ

nos kórvizsgálat a physicei jeltantól elnyemást

szenvedni; inert ez utóbbi _ n mint mest már

hires Нанси orvesek, az ezelú'tt tiilzó lielybeli

sítök, mindinkábli elismerik _ nem i'itkán aby

steriában s chlorosislian ely anyagi változńso

kat gyaníttai, melyek nein mindig léteznek; a
kezdòl orvesnek pedig e részben igen тушат

s visszatartónak kell lennie. Ajeles tanxír, ludós

bai'átom, igénytelen nyilatkezatimat mint tisztc

letem öszinte kifejezését veendi; buzgó nn'iködése,

lelkes liivatalkedása öt jeggala köztisztelet bitto

kába helyezi, _ A sebészi kórodában egy sze'p

miite'tel a másikat kò'veti , s n ñatal tanár mind

nyájunkat, kik miitö scbészek vagyunk, csak lin

шаг liáltéi'be szerített. Nébány hét elött egy 565

sipely> mi'ite'tele a teri'nek geniálitása., n kivitel

fínemsiiga s az eredmény tökélye általvoná magáre

ligyelmiinket; e lió.(felir.) 22-e'n a baloldali fejii

te'r lekötözésénél valiink jelen , melyet B. egy 18

éves, sápadtalketásu leiînyon ininlegy ököl шву—

ságu iitérdag mialt vilt véghez. E dagunnt, mely

egy nagyobb s egy kisebb csomóból állett, a nyak

ulsó liarmadától az villeti'i állcsontig terjedett s

ennek alsó szélét be' is födöttc. Tudva le'vö ek

nélkiil' ¿it év elölt kezdödött s ennyire növekedetl.

Tapiniatra kemény l'ugonyosságut érfztetett,s fíj

dalmat nyilviíniteit az egyén , liabár csekély nyu

másrn is; az ériite'seket csekélyebb mét'tékben él'

zém , mint cddig két anevrysmáken tapnsztaltem

(láttam egy egészlen liasenló esetet i 13 e'v е

lölt Paviában) _ só't n dag liiitsó részében allg

érze'k iite'seket: ugy liegy, öszinte akai'vnn lenni,

luegvalleni _ nem velt bennem elegendò' meggyözö

dés , liegy valo'ságos iìtérdaggal légyen dolgunk;

s van biz eset elég, bol az íite'rdegok diagnosi

sn паду mériékben neliezen biztesittatik, bär mily

jeles sebc'szek nézze'k c's tapogassák is azekei. A lc

kütöze's után _ mely a szekett helyen a fejbi

rzenlíi niellsò' szárńnak liátsó széle'n egy liůvely

nyi selibel, a leliete' legnagyebb finomság, gyer

saság és hiztossággal (örle'nt _ nem vebctteni

észi'e váltezást a daganaten sem nngyságra, sem

iiléseire nézve; e vállezatlanság а derék mi'ilö

nek is "пап annyire niéltńnyosnak lńtszott, liegy

apaizsiite'r (nrt, tliyreoiden) lekötözésének leend

lietö sziikségét erántam legettan nyilvánitn'.- _

ennek tulajdonitván 6 az érintett jelenéseket. Él

valóban ki nem tudja, mennyii'e közli valamely
e'i' ůtéseit egy vele érintkezésbe lévòy rugenyol

daggal! és nz anestomesis szinte ely паду 1е11е1,

liegy ez iite'rdaget, в fö feriás elzárása. uta'n il

ve'i'rel és iitésekkel is vnlamennyire elláthatja.

Azt hellem azonban sokaktól, hogy изв-пар (Mart.

4



15'2 A budapesti orvosi egyes'ulet lllései.

` nos

bén) a dag már igen Sokkal kisebb és lágyabb

il lett (a mi ůtéx'dagon kivůl игуан neliezen gon

dolható); ez ¿s azon köinyiìlállás, hogy egy pár év

clôt! az akkor ine'g kicsiny dagból а, benlévö fo

шавка: visza 101101011 nyomni _ igen biztositja a

diagnosisi. Az egyén egye'beránt életére nc'zve

reményteljes állapotban le'tezik. Еву érdekel jele

11010! 15 kell lnég emlitenem: t.i. n bnl agyfél

csekélyebb tenye'szeténe'l fogva egész johbik test

fele zsibbadt, gyenge állapotba esett. Az eset

kórodai 1101/682050 után szerencsénk 1052 azt 0052

leìesen közleni. - Teliát dolgoznak derek kói'o

dásznink, 5 egy kiné sziìk s aggkiilemiì 116101111

ikban sze'p alknlmat nyujtanak a tanulni akaró ifj

uságnak; csak liasználja ez miné] buzgóbban s

minél lovább _ ha lehet, на e'vnél legalůbli

tm'áhb! és ha ill nem, hát másutt pótolják; mel-t

navy részt véghetellen ilyomoi-nak vagy szörnyii

jellemfajulásnakindulnak поп kezdö orvosok, kik

a mai világban тёк azt hiszik: csak légyen meg

a diploma, majd тегу a praxis. Tübb kell most

uraim lokknl Iöbb kell liozzá! 5 majd megemle'

keznek sokan е szavnimrn. Allásunk n világban

110111 oly könnyii, 1111116 vólt; és méllán nem

olynn; gyakorlali kiképezésünk, mielölt életet lia

lált kezelök az élelbe léphessi'nik, mái' tetemes

váliozásokat ige'nyel ; de “11151101- erriil bövebhen,

_ A тайну-26 orvosi rendörség вещами, mint.

1112105 kúifíiböl meriténk, szinte mozgaloiu nin

vánúl. Piskovich kórházi igazgató és elsö pesi

vúroli pliysicus iii', egy orvos rßndörségi 1011020—

ien dolgozik. “inné-e n kiìlföld, hogy itt Pesten

- lntézetek ,

'IL Мицар. olv. egyelület ülélel.

Febr. 15. Schlesinger Millán' asth

mljn'nak ké! esetét huzza eló', melyek egyike't kü

snghen, másikaít Pesten orvosolai. Horganyrirág

un foeiida, sze'pnünye, mosclius, ipecaenanlia és

szénsavas réz alkalniazfultak, Tagadja e lnellkór

irak Корр által kijelell eredelét, 1.1. a 1100052

mirígy (gl. thymus) trilieuyészete'f. J an k о v i 1:11 3

ilíaln orvosolt esetet hoz ТЫ; kettö meghnlt s a

kórhonczolnt seni thymus-dugot sem egye'h veilin

zást sein fede-zeit föl. J. szerint Asthma Millari,

thYmicum s laryugìsmus stridulns “гуннам

idegkóri credetiìek , csak hogy uz egy

alapkól' ki'llönbi'éle l'c'szeken jelenvén meg, kil

lônbôzö alnkot midst; a mi ugyan véleniényünk

нач-111111010 ele'gge' мазут-112215 nz e kór ido

mok közti паду kiìlönhségcl. *) R echnitz

 

"l Mi ebbcn közlönkkel nem egyezhetilnk meg,

de J. úrral. A kevés efféle eset, mely eddig

¿Italunk orvosoltatott., az agy rendellenes ál

. lapoiáz _ nagyságát , hátramaradott koponya

l

inég sem отжимает sebésznek,sem bábánnk, sem

halottkémnek nincsen törvényes instructioja? _

Erdélyben Kolozsv :i rt egy а közliszteletet

s szép álla'st bird orvos közbejárultával össze

gyůlt ndakozásoliból legközele'bb g у e r m e k k ó r

liáz fog fölállíttutni, és e czélra. e napokhnn

ideérkezelt derék egyén, azon intézetben 503611

ként munkálnndó, fél évig a pesti gyel'mekkór

liáz rendeleieiliez fog eljárni. На van gyógygya

korlnt kiìlön neme, mer roppant neliézlégekel.

пуп]! e kezdönek a mai nimlmszîalan világban ,

valamint nagyszei'íi ferjedelmii már magńban _

ez bizonnyal а gyel'mekgyógyászat! Steyerhon f6

városńban Grátzbali szinie ily infe'zet alapul, 5

az ottani országos föorros 4 hóval ezeiött a pesti

gyermekgyógyintézet e cze'lrn használandó részletes

i'njzát kei-e' el tölíink. _ Dr. Рону-1102 М. Nófçi'ád

megye érdemes l'öorvosa éppen most értesit min

1101, hogy egy fölsöbb helyröl költ l'endelet

kövelkeztében (lnelyet legközele'bb közlendiink)

ezeiilúl minden katonai föorvosnak (Oberarzt) ki

orvos-sebe'sz dr., szi'rlész és szemészmester az

„ur“ czim adassék!

 

") Ugyan ezen (ilialunk csak hire s zilliisa után

ismert ilgyfél hozzánk intézett levelében

Kolozsvúr száinos és legjelesb orvosainak ér

zctéröl bizonyos kolozsvári levél 161611010;

lepö nyriJassággal csekély személyìlnk irán!

ietetik emlités.

tái'sulatok.

e ko'rok kórtnilának liistoi'ini állekintete't ndvn'n

nzt emliti, hogy e kóridomot nedvel idůben és

görvélyes nngolkórns egyc'nekben lńtln támhdni _

njánljn kis.fi'lel.i'e a chiuinumot. Grósz F, (N_

Váradi) ngybántalomból szi'n'niaztaija e тирады,

s iiioehusra épil. legnagyubb sikerl. _y.

F e li r. 29-kén R e cli n it z Àfölolviu egy

igen jules és tannlmányos e'rtekezést alassu вду

vizkórrúl (hydrocephnlus lentus _ mely lzerinle

niegkiìlönböztendö es cln'onicnstól), mer köveike

zo' aprili fiizetiìnkben fog meg'elenni. Ezen iilés

ben jelenlévén személyescn _ a mi álialaui el

nem hárillialó ukok miatt sajnálalomra сник

igen rilkán Iöi'ténhelik _ csak annyit "101111115

tok, hogy n vilák folyania egyrészt в k. tái'saság

tudoniányos iiirekvését, másrészt a gyernlekek

ag'yvizkóráuuk eddigelé az оною]: közt “01110103

ge' tiszlába hozolt jel- e's ko'rtanát tůnieté ki. _

 

csontosodással «_mindegyre nagy mértékben

nyilvánitá. сыщицы—пазу adagban (4_6 gr.

egy ларго) két esetben használl.

S z e r k.
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Wagner, Plóu él Schlesinger — ha nem cuale

dunk _ legi'észletelben lzólottak a tárgyhoz; e'n

pedig паду nye'reségnek nézem azen egyoldalu vé

lemény mindinkább általánosb elhagyatásál, mer

:zei-int nz agyvizkór lobnak el'edményének tekinte

teit. Oly топай! azonban tán még sem állimk e

lcór jeltanával, mint némely tag állìlá _ я má

nok tán udvnrianńgból штата; тег? az, поду

egy vagy шато: erven bizonyos esel; diagnosin

lában csnlódett, nem bizonyít semmit; nz iii-ök

ké fog történni _ de, el'ösen reméljiik _ 1111

nál cseke'lyebb niértékben s ritkáhban, mine'l

tovńhb haladunk а szigerń fiìrkélzet él tudomíny

áltnl ветви tapanziulat mezeién! 

S c h о ер f,

 i Vegyes közlések.

Модули-61:51:15; A gyakorlnti lebe

не: tnnue'ke Kololvárt iiresedésbe jöve'n, anual;

elnyerhetélére a kir. helytal'tô lauács állal clô

dület liil'dettetett, mely is f. e'. Majus lß-kán a m,

k. egyetemnorv. knránál végliez fog tartatni.

’ -Ucl,k.Fe1|égenl)nuhaehyJánon

haliila állal megiiriilt horváthországi föm't'osi hi

vatalt Praunsherger Elek Körön megyei

föorvosra legkegyelmelehben ruházni méltóztatetl.

_ A nmságú m.k. наг. kamera a Nngybai

nyán megiìriìlt bányakamnrai sebész-ńllomásra

Z elle r J ó s e f kapnikî 1dr. hánynintézelì or

vost, az ekke'p iiresléghe jött Карина aehész

állomásra pedig L e d ì п g S á 11 d о r aranyid

kai hányászkamarai orvont alkalmnzla. Legújab

han tehát az aranyidkai sehészi állomásra van

clödiìlet hirdetve , u az azt elnyernió hajlek

folyamodńlaikat a mltságu L'. udv.kincstárhoz ezi

mezve, ennek jegyzö hivatnlába tegyék le. 

` Aulltl'la. B e' ce. A cs. k. bécsi orvnui

társaság, mint mńr múlt идиша" is emlîlò'k,

hunvéttú'l kezdve folyóiratot indítand meg, s ен

nek prospectusa't máx* szét is küldé. Megjelenik e

czim alatt: „Zeitschrift d. k. k. Gesell

schaft der Aerzte in “Цен“ 4—6 ívnyi

тешит, l elëlizeténì ára egy egéńz évre 7 fr.

30 hr. p. p, van ниша. Szerkeiztöje leend amìud

tudományonágn, mind irodalmi mlmkauága által

egyeránt шйпб Dr. Zeliet m ayer Fei'enez,

Lippichnek vólt lege'de, kit lapunk dolgozó hir

1111 közt számithani, igen szel'encséstknek érezziik

"шутки. Е folyóirat, melyröl máskor 11611210

lesben szólandunk , hizonyńra hazánkbnn is nagy

ellei'iedést fog nyerni.

'_ О es. k. Fölsége 1844-ki Jan. 24~kén

költ rendelvénye következtében , 11 bécui egyetem

második sehészi каютами, egy iij můtôi (ope

ratenri) intézet fülállitását legkegyelmesebben

megengedé kiivetkezö módositásokkal: 1) Az ott

felveendò' növendékek szánia 6 legfölehb S-ra

i'ughal. 2) Az odetörekedök közt az orves vagy

шьёт-1110101 elsöséggel birnak а patrnnusok e

lo'tt. E növende'kek számára a kormánytól тема

nem nlapitlntik, hanem ez inlézethe спай о1у nö

vendékek véteinek föl, kik a provinciákból 11611

séggel ellátva kiìldetnek a miitöi intézetbe, de a

пазу szám miatt az else' sehészi ke'rodán meg

nem férnek. 4) Fölve'telésiìk szokott rendben fog

történni, mindazáltal a provinciákból iövô e

gyének az intézet elnöke'töl потопи meg fognakl

vîzsgáltatni s a növendékek ногам csak akker

iktattalni , ha erre nlkalmasoknnk találtatnak. 5)

A második sebészi kórodán kike'pzett 111616416—

vendékek, a ke't evi pálya végzetével, "нудна

zon vizsgálalnak vetendik magekat alá, mint az

elsö _sebészi kórodán kitanultak, ugyanazon ok

levelet nyerendik, s ugyanazon miitöi elöjogoli

Iral hirandnak. 6) A mánodik sehészi kórodán

l'ülvett nliitú'i liövendékek a kórházhan lakást nem

knpnndnak; nappal n tanìtás idején mind jelen

lesznek, a töhbi ól'ńkhan в növendékek esak egy

része; éjjel pedig azek fognak fölváltva 611166—

ni , kiki'e a mlitelt betegek hizattak. 7) A tani

Iáslal Schuh tanár hîzaték meg. 8) Mily mii

te'lelekhen gyakorquák magokat a növendékek.

ennek щенный-0261111 a tamil' úr helátására ha

души.

_ A liée-si orv. kar jelenleg 1 igazg'alót,

2 alignzgatól, 16 renden s 9 rendkiví'ili tanárt

számlál; a rendes lanárok közůl csupán egynek

шву 2500, l2-ìlek 2000 és 3-nak 1500 for. e. р.

lizetése; s ezen feliil a dijak és szigorú 11129311

latolrhól jövc'i'járandonsûgok; a reudkivůli tann

l'ok hözt csupán a kárlioncztanénak van 1000 fl'.

e, 'p. ñzetéle. A tanárok aegédjei szállás és fii

tésen kiviil 400 for. e'vî lìzete'st knpnak. идиш

tariárok; Lip p i e h, Reimann, watt

mann, Schu'h, Klein és Bartsch di'. u.

_ Kormńriyi rendeletnél fogva Dr. h.

Feuchtel'sleben Ernò' engedelmet nyert n

lie'ch egyetemne'l ez orvoli lélekgyógytnnról rend

kivůli dijnélli'iili fölolvanesókat iarthaini.

— A 2 év elött Wieden-külváros viizá

mára fölállitott kex'iìleti kórház 111111- most 180

ágynt számlál, s а közönség hiznlmát паду mér

tékben bil'ja. Fôorv. ezen kórházimkv Dl'. Dietl

rendörkel'iileli опия, fölehésze nedig Lorin

и er. —

Padua. Dr. Si gnoroni a nebe'szet

шпага elhanyagolt iol-ok hántalomhan azenved,

mi által idöszakonként ko'rodaì elöadńnibun s

miitételeihen akadályoztntik. Az orvonìkóroda 1n

nársńgát Dr. Corn eliani Pa'viából vette ál

1111, ennek lielyét pedig DI'. Н elm Bécsböl fog

111111 el.

Рок-опцион. Berlin. Az вып-а

utján fölállilandó liîfyógggyíntézet szegény

g y e r m e k е k sz a' nl á r а. f. é. hnsvétkor elölege

sen свай öagzygyal fog fölnyitatni, s orvosi sze

mélyzetét Dr. Schnitzer és D1'. Lovin
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154 Orvos-irodalmi újdonságok,

stein képzendik, kik már eddig is a gycrmek

gyógytan nelléz pályáján dicséretesen miiködtek,

Frankfurt M. nl. A bordeaux-i

orvosi társaság által fölállitott kò'vetkezendò' 1161-

dés: „МН-вода befolyással van a pönitentiarend

szer, kiilönösen az elkiilönzés , a fogoly egész

ségére mind physikai mind moralis tekintetben“

föloldásánál Dr. Vari-entrapp G-nak itélte

tett el az arany emlékpénz.

Попили-5. 1844-6111 statusnaptárunk

154 orvostudort számlál.

llnlstçln. Egy nyomtatásball megjelent

jegyzék szerint az orvosok és sebészek összes

száma tészen 368-at, s ekke'p minden 2400 la

kosra esik еду orvosi személy.

Египеышп. Páris. A Hopital de la

Pitiében legújabban Dr. Blatin _ Rigocephale

nevii l'ljtalálmányu ke'sziìlete hozatott Ilnsználatba,

_ mer által hideget a heteg feje're alkalmatlall

ság ne'lkl'il lehet alkalmazni. Sapkát képcz ezen ta

lálmány kettös llajlékony falakkal , melyek a fe

jet nlinden oldalról köriilvéve'n, ahhoz потопал

illennek. Alapja'lt cgy érczkör teszi , s ehhez ál

landólag vannak erösitve a hólyagok, melyek a

zon vizet foglalnak magukban, mellyel a fejnek

köriil kell vétefnie. Az erczkör Inagában еду csö,

melynek а hatfejrészén nyilása van, hogy egy

szivá csö által oda vezetett hideg folyadékot be

bocsáthassa, s homlokrésze'n egy kifolyási nyilá

sa, hol a víz сну tömlò'll :iltal kifolyik. A h6

lyagok sajátságos elöke'szite's liltal диванами, s

a rothadásllak nincsenek alá vetve.

Belgßllnn. Brüssel. A belga orvosi

academia legközelébb еду megfoghatatlan szabályt

bocsátott ki az orvosi sajtli ellen. Ezen testi'llet

t.i. bizonylira valamely sziikkeblii gondolkodzás

következtében azon határozatot hozta, mikép jö

vôben teremének, 1101 iile'seit (al-tja, nyilvános

tribiìnjeire a publicisták be nem bncslítatnak. E

zen veto ugy látszik a Gazette' méd. Belge igen

pontos közléseinek következtében eredt.

A „Viaemisch-Belgie“ nevi'l lap

igen panaszkodik azon sok kuruzsolók ellen, kik

magokat orvosoknak adják ki. Most a „Магне—

tismlls-komediára“ атак magokat, s a lapok te

le szájjal hirdetik, mikép legközelébb еду nagy

magneticus versenyvitázat fog tartatni. A dl'jak

arally-emlékpénzekböl fognak állani.

отдавал. Pétervár. A pétervárì

pálya'ke'rllés ez évre következó': Mutassanak ki

puntos шрамами}; és hiteles statisticai eredme'

nyek utjlín azon valóságos okok, melyektöl a

nálunk Oroszllonban szokásban lévl'i himll'ioltás

hilíllyossága függ, s hozassanak ezen fölfedezett

okokhuz me'rve biztos szerrk e's módok elö ezen

Готов , orvosi-rendöri szabály tökéletesítésére és

szilárd megalapítására ne'zve; kiilônösen карата

tik, hogy ezen javaslott szerek egyszeriiek ,

könnyen behozhatók legyenek, senkire nézve kält

ségesek s ez által alkalmatlanokká no válhassanak.

—- Szinte nem leend fölösleges a tigyelmet а

természetes himlt'ik sváltozatainak jelen korbani

Ililnadlisa, terjedésének тишине iranyozni, s

nz óvhimlöoltûst melló'zve ezen vellélyteljes be

tegségnek kórlatozására szolgáló módokra utalni.

Végre kirántatik, llogy a mind Oroszhonban,

mind kiìlfò'ldön e {lirgyra nézve lett tapasztala

tok, s az eddig is javaslott szerek tekintetbe

s illendò' birálat alii. vétessenek.“ Az érteke

ze'sek orosz, lengyel, latin, franczia, ne'met,

olasz, és angol nyelven irathatnak, s а belsó'

ministeriuln orvosi-tanácsához czímezve, leg

fölehb is 1845-ki Jan. 1-eig bekiildendök. A

jufalomdl'j 300 eziìst rubel.

J а vi t á s. Mlilt fiizet 96 lapján , 1-sö lla

sáb ô-ik soráball alúlról „М i d io n“l helyett ol

vasd: „mid i o u.“

Октав-поданы lijdonságok.

Die gallige Dylcrasle (депеша) mit neuter

gelber Atrophie dar Leber von Paul Jos. Но

ra ezek Dr. d. Med. sat. 8. VIII és 1431. Bécs

1843. Ezen igen érdekes és паду mértékben ta

nulságos könyv re'szletesb birtílaiát jövô' fiizetiink

ben közlendjiik, addig is azt a magyar orvosi

közönség iigyelmébe melegen ajánljuk.

Operationsiehre amy Leichnam@ von Dr.

Gust. G ii nther Prof. d. Chirurg., “'undarzt am

Jacobshospit. in Leipzig und Dir. der chil'. Clinìk

llaselbst 1_5 fůzet 1—60 rajzláblával 11.4. Lip

ese, (Ära 1 fiizetnek 45 kr. e. p.)

Lehrbuch der operativen Medicin begründet

auf normale und Pathol. Anatomie v, J. F. M al

gaigne Prof. der med. Facult. zu Paris. Nach

der 4. Aull. aus d. franz. yübersetzt l’. Dr. 11. Eh~

r e n b er g. 4 fillet 11. 8. (1 f. 10 k. E. Р.)

Atlas der Hautkrankheiten v. D. F.No lt e

3 Ahtheilungen Fol. 11 l'v és 11 illum. tabla Ley

den (15 f. 45 kr. e. р.)

Das Venensystem in seinen krankheiten Ver

hältnissen dargestellt von Dr. und Pr. F. Aug. В.

Pll ebelt 2-te vel-bess. Anil. l-ter Theil Venö

ser Zustand. Erhöhte Venösität g. n. 8. Lipcse

(2 f. 6 11.19.11.)

Abhandlung iiber Percussion und Ausculta

tion v. Dr. J. Sku d a 3 Aufl.> gr. 8. “Чел 1844

(2 f. 30 kr.)

Handbuch der Augenheilkunde zum Gebr.

bei seinen Vorlesungen von Dr. u. Pr. Max. Jos.

Chelius l. Band. Die Entzündungen und Nev

rosel d. Aug. n. 8. Stuttgart (4f. 30 kr.)
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Tájékozás és irány. lV.

(Górcsö-veggtan és vegytan, Vogel J. é: Liebig.)

Schordann és Tognio tr. urainkat ki~

vévc, nem hiszem hogy hazánkban ото—

sok a górcsó'vet élet» és kórtani ñlrké

szetre eddigelé azon mód és czélzattal,

a mint az most mindenfelé történik, hasz

дыши volna vagy használják. Azt hiszem, а

magyarhoni orvosok vagyontalunsága egyik

oka annak, hogy ez így van; s valjon,

mikor jön az idö, hol e szegény ország

valamely nagyobbszerü s eredeli orvosia

nulmányi vizsgálódással fog dicsekedhet

ni? — А górcsíí használaia új világot

teremte bámuló elménknek, s а csendes

vízcsep és а reppant hegyben, mely csak

meredten sziklázolt е mozgalmas világon

--— milliárd élet nyomát varázslá ki sze

münk óríàsított. kristálja. És az cmberi

testben számtalan új tárgy —— alak és

mozgás , a vérbens egyêb nedvekbcn az

éle'tnek új meg ůj lényeitorlódtak elénkbe.

Ев а mint ez új világ s életkörében új

àbrándok седым eleinte az enthusias~

так vizsgálót - lassankint kezd шаг

okulni, az жившие] együtt а vizsgálat

módja tökéletesíttetik, s biztosul az e

redmény. És így, valamínt jelenleg még

a gyakorló orvosnak csak igen пазу tar

tózkodással kellene а fönnemlített везёш—

vizsgálódások némi leleteire kór- és gyógy

tani nézeteket ерш: hinnie szabad, hogy

tudományunk ìövendöje анаши mindin

kább mélyebb és biztosb szempontok és

téuyek birtokába fog jutni.

Midön az utolsó kéL évtized óta min

den új irány, mely a gyógytanon hosz

szabb vagy rövidebbv ideig vezérkedve

дышим - а pyrenaeusok lánczán túl

vevé életét, s ezen innen nagyrészt láng~

észtelen túlzó ápolókra s utánzókra пани:

megkell vallani, hogya szóban forgó irány

--- а górcsc'ívegylani - németeknek

köszöni eredetét s eddigi kiképezéséti

A górcsó' használata az élet- és kór

boncztanban nem egészlen új; de legú~

jabban lépélt csak a górcsó' а zoo-chemiá~

val nagyobb szövetségbe. Köstlinkroscopische Forsch. Stb. 1840) СтегЬег,‘

Веггез, Mandel sib. а górcsó'vet böven

s ügyesen kezeló'k érdekteljes iratokat szer~

kesztének е tái'gyról ; de mindenek

fólött alaposságra s nagyszerüsrégre nézve

Vogel Gyu. ily сайта munkája „Anleitung

zum Gebrauch des Mikroscops zur 200—

cliemischen Analyse etc. 1844“ érdemli

llgyelmllnket. Ha е sorokat oly valaki ol

Vasa, kit. vágya s körillményeí e pályára

_vezethemének szerezze meg шведа

nak е jeles tartalomdús, munkát, mely

neki ió útmutatásul szolgáland. ——

És mennyire szolgálhat а górcsô’ a

chemiának? Valóban лаву és terjedelmes.

mértékben. Свай egykét реши hozok fel.

l



156
I l

A eholesterina, mely s_okléle kóros ter

rriényekben fordul elö ‚а chemia által

csak mint egyêb zsír födöztetik löl, 'de

górcsó’ által megismertetik 'tulajdonne

mii jegeozei (chrystul. által, melyek

rhomboëdr-um táblácskákat képeznek, me

lyeknek szeglete шаг ñiérés által is meg

van határozva. Vizelletben górcsö ál

tal lödözhetj'uk а genytesteoskéketlöl(göm~

hölin` tcstec-skék, Z50” àtméröjökben) , és
különbféle' sókatD azoknak ‘góresôi alakja

után; igy szinte zsirt vagy elolvadott

g'úmöcs-anyagot. Mondatik, hogy a hörg

takárbani _köpanyagot górcsövel vizsgál

vàn, lölleljük а bennelévlí genytestecskéket,

s ezeknek góresfli nagysága szerint néha

fölvilágositást nyerünk, hol fészkela lob ,

valjon а kisebb vagy nagyobb hörgágoza

tokban. Szinte а vas is löltalálható a ned

vekben górcsö segitségével, s Oesterlin

ekkép igyekszik megmutatni, létezik-e hi

gany vagy semtest'unk nedveiben. De elég

etárgyról, melynek méltánylása s hasz-4

nos bofolyása tudományunks gyakorla

tunk növekedö tökéletesitésével

aránt jár s többé el

soha!

nem enyészhet

Nagy szerepet jàtszik Liebig а világv

orvosi szinpadán. Langesze túl а csator-`

пап ‚ а tenger legmozgalmasb szigetén is

hódolatot lelt.

lép föl Liebig, tán az egész orvosi vllágot

hóditja meg, s laboratoriumja teremtó’ h6

ségében elpárolog egy idó’re minden egyéb

orvosi theon'a. A gyógyászatban csekély a
mathesis, alchemiában sok; nem esuda,

hogy ezeliítt a gyógytan annyiszor uralta

a chemiát! És megvallom, a múltkor or

vos-vegytani elméleteiben is _ minden

fejletlenségük mellett _ szinte csak impo

nál némely tantétel, és az éplllet bátor sza

batossága ellelejteti az alap'hiányos mivol

ш. És ez Шар горращ -mértékben ero’

@ey-_

Ha egy fél század elött'

l .. , ‚ ‚ _ .

södött korunkban, hogy mondhatni _

az állati chemiának alapja már jól meg van“

vetve. A mi a jelenkor zoochemiai vizs

galant meti, az áitai kuiönbeznek а régi
ebbektöl, hogyi az élet- és kórtan velök

mindinkább kezet iogott, és igy az elet

нами reájok, az élc'i testnek rejtélyes jo-l „

gai nem gördültek össze а barmin lelkes

laborans miihelyében. _ Liebig élettani

munkálatai világszerte ismeretesek , a hirla

pok nem orvosi közönség elibe hordák

azokat, s populáris lett agiesseni tan az

emésztésröl. Legújabban ily ozimü munká

jában „D. Thier-Chemie angew. a. Phys. st.“

egy új orvosi theoriát állít löl а szint

oiy mely mint lángeszií vegylnrkész.

Ezen'rendszerben minden életml'ívi mun

kálatok cliemiai lolyamokként magyaráz

tatnak ugyan, de von Liebig szerint a

testben önálló életeró' s az anyagi

elemek ohemiai tulajdonságukon kiviil egy

szersmind életiekkel (vitale) birnak. illeg

mutattatik а nagy hasonlatosság az élete

r6 s vegytani erök munkálodásai közt. Az

elem-változtatás (Stoffwechsel) mint kut

feje' tekinttetik az életerö külekezésénok

(Aeusserung), az idegek mint annak ve

zedérei. L. bizonyos ellentétet tészen föl

a test életereje s vegyeröi közt, s a ha

lál szerinte azon állapot, midíín a vegyta

ni ert'ík az életerötöl ellentállást többé nem

szenvednek. _ Megkülönbözteti a szigo-,

rúbb értelmii életmilvi chemiát

(org. chem), mely a tápláló anyagokat s

a test nedveit'vizsgálja _ az organi

eai élet ehemiájától, mely a vér

nek befolyását az anyagi szövetek életi tu
lajdonira, s ezeket. magukat s föéletmů

ködéseiket puhatolja. Az életrniíves functio
kat szerzfi sorjában Yvizsgz'ilja s tiszta Киеву..

tani'elvek szerint magyarázza.' A'z emész-

tés nem föloldás hanem buzgás (Gärung),
melyre az idegek legkisebbl befolyást sem
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gyakorlanak!! --— А vér mint vegytani

folyadék oly tulajdonokkal bir, oly haj

landó átváltoztatásokra, hogy ez {мы az

életmüvezet ( organisatio ) kutfejének

пазу részét már maga képezi. — E16

adatnak némely életrendi, orvosi és mér.

ges anyagok hatásai. ——- Az .élet küz

delem az ellentálló életeró' s а zavaró be

folyás'ok közt. Egészség —— egyen

súly a chemiai s élékeny elhasználási és

visszpótlási munkálódások alapokainak küle

kezései között. Halál-az életeró'nek

teljesen hiányzó ellentállása. -- Az em

lített ellentállás leginkább а levcgöbeli é

leny ellen van irányozva; innét forró be»

tegségekben azon gyors elemváltozàs,

mely а szövßteket hamar fólemészti. Dé

húzamos betegségekben is a halált а kül

levogö túlnyomó chemiai behatásából lehet.

magyarázni. Az életeró' ily hiányzó allent

állása egyes részekben is talàlhat helyet.

-— Orvoslás legjobban történnêk az

életerö öregbitése által; de minthogy ez

nem áll hatalmunkban, s csak közvetve

gyakoŕolhatunk reá befolyást -- le g j о b b

chemiai zavarok elmozdítása

által gyógyitni.  '

lme csak csekély árnyéklata'a Lie

big~rendszer élet- kór- és gyógytani sar

kolatainak. Bátor s szellemdús kisérlet!

az életröli ismerefeknek a szabatos tudo-v

mányokhozi kapcsoltatása! - És midön

egyrészt, Liebig vegyvizsgálatai az élettant

legînkább is tényekkel bövitik, másrészt

pedig egy tiszta jatro-chemismus mai napon

a lehetöség körébe nem férhet többé -

uidományunk паду hálával tartozik a hi

res giesseni tanárnaki —— Legközelebb

az ugynevezett élettani iskoláról.

 

Kivonatok orvosi lapok- és munkákból.

Boncz- és élettán.

66. Титанами“: и nem'zós

kil-ü! ствол-пе]; Рг. Dr. Berrestöl.

(Folytatás.) А nöi életmüségnek nemzésnél

munkús életmüvei közt a petefészkek

igen Готов szerepet játszanak. Rövid törté

neti rajz s több más hires élettanorok kifej

lödésükröl szóló véleményeinek elösorozása

után általmegyen sz. saját észleléseinek ered

ményeire. A magzat petefészke górcsö alatt

annál yhomà'llyosabb s egyhangúbb képletü

állományt mutat, mennél fiatalabb maga a

magzat, s az egész valamely szemeres, ke

vés edényekkel áthatoit tömegböl látszik ké

pezvc lenni. Azonban már jóval hamarébb a'

terhesség rendes idöszakának lefolyása elött,

s az érett ‘nöi magzat születésekor új termé

nyek' alakulnak a petefészkck fönemlitett állo

mányában; a f'ólebb leirt szemcres, sárgás

tömeg jobban kifejlettcdények és rostok által

szövetik м, melyek általában а sejtsz'óvet

jellemét mutatják, s azt sok osztályokra ha

si'tják. Ezen képletnek több pontjain erösebb

rostvonalok is vétetnek észre, s belsejébèn

mintegy elszórva szorosari egymáshoz nyo

топ sötétebb szinezetü hólyagcsákból álló

kis csoportok, melyek a Ytojáska s Gra a I'

hólyagcsa további kifejlödésére legnagyobb

befolyással látszanak lenni. A magzati életnek

9-dik hónahjában а petefészek szövete máx'

ritkábbnak mutatkozik, s az edények és elem

rostok vonalai közt szabad térek Vétethetnek

észre, melyek nem csak középpontjokban az

 i
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ёшевуШетеаец hólyagcsákat, -— s ezek

közt minden csoport közepében egy mind

nagysága mind átlátszossága által kitünò't. ——‹

foglalnak magůkban, hanem az egészen új

formatiónak határképletként еду gyöngéd 11211

tyácskát zárt hólyagcsa-formában is bimak. -—

Érett magzatnál végre a mindinkább fcjlödò'

új képlet- Graaf-hólyagcsák összegyüleme

den szemcsecsoportjaival —- magosabb Вёрс

zést és különösséget nyer. A hólyagcsa és

peteszék (Botter) közt finom hólyagidomú

boriték képzödik, melynek külsö feliiletén

szürlœsárgás, finomszemeres áilomány gyül

össze, melyet tökélyében szemeres ál-v

lománynak (massa granulosa) neveziink.

A Graaf-hólyagcsa és tojáska képzödése

következö rendben látszik történni: 111111101

sörendii képletek alakulnak hólyagcsák, mc

lyek bizonyos pontokban egyesülnek s сво

portokat képeznek. Ezen képzödésre 1101101

kezik а petefészek- állomány rostos részeinek

egymástóli távozása, s az ekkép eredett 32:1

bad térnek egyidöbeni határszabása еду gy'ón

géd hártya által -~ késöbben a_ tojáska is

nyer ilyetén határszélt — а peteszékhártya

-— s a tojáska belsejében egy középponti

hólyagcsa `tetemes надувает nö, melyet ma'r

mint csirahólyagcsál. ismerünk meg, mig 11110

lé a peìeszékhártya (Zona pellucida) 21

520100505} lelep (massa granuiosa) s a di

scus proligerus fejlò'dnek. - A újsziilött Ie

ányka _petefészke tehát már magas életmüve

201101 hir. Külsöleg hosszúdad, majdnem pris

maticus mirígytestet mutat s beisejében már

p_uszta szemmel is kis sejtes téreket vehclui

észre, melyek Graaf hólyagcsáit az emberi

tojáska minden alkàtrészeivel együtt màgokba

zárják. -— Az érett idejü 52112 petefészke egy

' hosszúdad, gömbölyii, többnyírc

пустом 30-42f24 ь. 1. hosszú, 20—241‘24

széles és 9]'24 vastag testet képez, mely
Graaf-'bólyagclsàbani .gazdagsága által 1011010

tes érettségét mutatja. Ezen állapot az élet

laposra `

35-40 yéveig nem csak egyenlö fokon ma

rad, hanem még mindinkább föimagasztalla~

tik. 40-50 év közti idöben semmi változás

sem tapasztaltatik, s ekkor nyilván а megàl

lapodás korszaka áll be, A petefészkek, te

lyes cseiekvöségüknek idò'szaka alatt, mind

idomra, mind lényegre nézve megváltoznak,

mi által ezen életmüvek sajátlagos bélyeget

nyernek. A Graaf-hólyagcsák nagyobbulása

által a petefészkek feliiletén félig átlátszó e

melkedések támadnak, meiyek а boritékoliiatl

miudiukább kifelé nyomják, s megvékonyít

ják; s а hòlyugcsák fölnyitása s а tojáskák

kihajtása által liegjegyek alakulnak ezen 0.101—

münek felülctén, meiyeket sárga testek

(corpora luLea) nevczete alatt ismerjük. -

A petcfészkck felületét egy rostos hártya

(Mb. ñbroszi orvarii) s a haskérnek .egy levele

borítják be; e. miatt szüzeknél ezen feliile'I

rendescn sima és nedves, s a fónirt 110310

gyes állapot Csak több fogamzások után Lá

mad. -- А sárga foltok származásának ma

gyarázatját illetöleg különféle élettanorok kü

liìnféleA s n'agyon eitérö nézatekkel léptek föl.

A legkitünöbb boncz- és élettanorok mint:

Graaf, Haller, Prohaska, Prévost

és Dumas, Müller, Bischoff sat. vé

leményei szerinLl ezßn foltolgvcsak a 1101503

csàk fólnyilása által Lúuiadon ii-res 1101у Ье-д

hegedése következtében támadnak, másokl

mintMalp'ighius, V ali s n 0 r i, Me

ckel sat. 5201101 azonban ezen foltok gyü~

mölcsözò' elhúlús uélkiil is fejlödhetnek. Szer

zö e fölötti véleményét késöbbcn fejti ki. -f

A climactericus évek beállLával kezdödik а

реве-105211011 visszafejlödése , lassan lassan ki

sebbck, keményebbek, hoborjások és 05520

zsugorodtakká lésznek,miérl. is egy 011.05 asz

55011у petefészke kicsiny, összezsugorodotl,

mely majdnßm minden hólyagosáit elveszté.

A peteiîészkek, mintI már fólebb mon

datott, 2 hártyávalvannak bevonva. A savós

hártya az egész életmüvet minden oldalról
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egyformán és oly szorosan bori'tja be, hogy

ennek belsö s a fehér hártya külsö oldala

közt egy pontnyi szabad köztér sem mai-ad

hàtra. A boritéknak második lemezét egy

rostos hártya képezi, mely fehér hártyának

(Albuginea) is neveztetik. Külsò' felülete a

savós hártyával van sejtszövet által összeköt

ve, belsö érdes felülete nem csak hozzá van

каше а csiralaphoz (Stroma, Kcimlager)

hanem még tulajdon szövetéböl rostos nyujt

ványokat is bocsát ki, melyek a petefészkek

lényegét összefolyó irányhan liatják át, s az

alsó szél tájékához ragadnak. —- Legnagyobb

figyelmet érdemela petefészek-térimbel szer

kezeti sajátszcrüségének vizsgálata. А pete

fészek alapszövetc —— csiralap (Замша) ——

különféle életszakokban tetemes változások

nak van alávetve. Az újszülölt leányka csira

lapja még igen tökéletlen, miért is a решё

szek maga állományszegény és kemény. Kis

összegyülemedett hólyagcsák csoportjai te

szik az állomány lényeges alkatrészét. А

csiralap üteres cdényei ezen korban még igen

kevcset tekergözöttek, s a visszeres edényeky

nek még nìncsen pörge lefolyásuk. - Szü

zeknél azonban а petefészek-állomány csclek

vöségének és kifejlödésének газ—тоны éri el.

EzenÁdò'ben a csiralap és a Grafféle hó

lyagcsák a hártyák Ша! befoglalt tért oly tö~

kélctesen töltik ki, hogy a petcfészkek ez

мы telyes és buja kinézést nyernek, s а

háriya'k fól'ótlök mintegy kifcàzitve lálszanak.

A csiralap minden helyein vételnek most a

‘ kifejlödésnek különféle fokain álló mirígyœs

'Többször fogamzott asszonynál ott,

tecskék, melyeket Graafféle hólyagcsák

nnk nevezünk, s melyek egy részröl a csir

alapba fészkelve, más részröl pedig egy dús

edénykészülettel összeköttetésben vannak.

- Pontosabban megvizsgálván ezen össze

köttetéseket azt találjuk, hogy а hilus ovarii

s minden egyes hólyagcsa közt van egy edény

fîizetke, mely több ütér és visszérböl s va«

lószlnüleg idegböl is áll. Mihelyt az üterek a

hólyagcsa külsö borilékához érnek, azonnal

egymástól elválván , elágaznak s а hólyagcsa

külsô' keriiletébe oszolnak el, s ekkép azon

hajszáledény-ütérfonatokat képezik, melyek-

böl kis ágacskák a közbovetett rojthálót (Ma

schennetz) vérrel ишак el. Ennek edényeiböl

származnak a visszérágacskák, melyekböl is

mét a hólyagcsa horitékján egy vagy t'óbb

nagyobb'ág támad. Ezen а hilus ovarii felé

induló visszéx` utjában pörge tekervényekben

folyik le, még azt. elérvén vérét az indafo

natnak (plexus pampiniformis) adja által.

hol nV

hólyagcsából a tojáska szabadult ki, egy kü

lönnemü test fejlödik ki, mely êgy részt a

csiralapban az ezen hólyagcsának megfelelö

edények fogyását és összenövését, más

részt pedig akiiirült Graaf- hólyagcsa össze

zsugorodását és behegegedését hozza от. А

hószamzás megàzüntével а visszafejlödö те—

taniorphosis áll be, úgy annyira hogy öreg

korban néha a petefészkek egészen eltünnek.

(Med. Jahrh. d. k.k. бы. Staat. 1843 Sept.

Octob.) (Vége.) Dr. M e cz n e r.

Kór- зуб“.- és gyógyszertan.

61. A паб-“6 (alteran.) „égy

„мы. (Dr. Eisenmann шёл.)

Szerzönek , a müncheni orvosegyesület

2311310838) koszorúzott pályauiunkájából кё

vetkezöket emeljük ki. 1) A m á s i' t. ó g у ó gy

mód általában. Свай két gyógymód lé

tezik: а kórjeleneii vagy vezetö és a mási'tó

vagy lényeges. Elsö abbnn áll, hogy az

orvos mindazon erönyi állapotokat és mérhe

сё anyagokat eltávoli'tsa, melyek nem а be

tegséget magát, hanem csak annak eredmé

nyeit vagy annak folytonos alkalmi okozatát,
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_ képezik, s melyek a tcrmószetet önmunkàlo

dásiban hátráltatják. Ilyenek:v 1) Kedvetlen

lokai a helybeli visszhatásnak, gyuladás,

láz. Ha csak helybeli vagy habár általános

visszhatás van jelen, akkor legjobb a ter

mészetet jótékony visszhatásában meg nem

akadályoztatni, ollenben lobos és általános

synoohal-làz alatt czélszerü lobellenes gyógy

ba'más könyitni logja n természet önsegitését.`

A lobellenes gyógymód t. i. s különösen vér

boosátások ugyan egyedül nem gyógyitják a

betegséget, hanem csupán a synochal-állapo

tot vezetikyissza az izgatási állapotra, mi

`dön aztán a természet anuál könnyebben

gyözi le a betegséget, mit birálatok (krisis) úl

tal nyilvánit. De a tetemcs vérbocsátás va

lamely lorró, lz'izas betegség kezdetén még

masitólag is hat , s a betegséget egye

nest elvágja, csakhogy nehéz a kellö idöt s

mértéket eltalálni. 2) Az élcttani munkála

tokbani zavarok. Minden megbetegedett életmü

munkálatu kevésbé többé zavarva van.4 Ezek

elömozditják a betogségot, s czélszerìi se

gélyt igényeluek; péld. a belek kiüritését, a

húgycsap alkalinazását. 3) Kórosan képzett

big és szilárd anyagok, melyek károsan hat

nak. vissza a testre, s mikel el kell távolitni

vagy ártliatlanokká tonni; igy péld. a kösz

vény últal több életmüvekben lerakódott kö

ves növeme'nyeket. EzenY leladat megoldására

szolgálnak: a) erönyi szerek: a hasliajtók,

напугаем, húgyhajtók, föleg pedig tartozik

idea ragályolienes bimásmód, mi által ra

gadós nyavalyák mérgesanyagaip.o. a himlö

ragály, a pokolvarméreg megsemmisittetik s öl

döklö viszhatásaík az életmüzetségne запить

nak; _ b) ohemiai szerek; c) erömüves

szerek _ sebészi mütételek. 4) A test

behatoló idegcn anyagok. 5) Különbözö

képletek helyükböli'lélremozzanása. 6) Az

összefüggés zavarai. Újabbidöbenigen gyak

ran túlbecsültetett az úgy nevezett methodus

oxspectaus, mi alatt az orvos úgy áll, mint

semmit tevö, s e szerint vez nem _is gyógy

mód. Gyógyitására a bajoknak két leltétel a-`

latt lehetne csak alkalmas, haelöször képesek

volnánk az organismust a betegségek гоню

visszhatásától megóvni, aztán pedíg, ha az

Organismus elég erövel s hajlammal birna

beteges munkálataiból visszatérni. Az elsö

feltételt `nem vagyunk képesek letrehozni ,. a

másodlk meg rendesen hiányzik az üdült nya

valyákb'an söt meg gyakran a forrókban is.

Mert ha némely gyuladásokban a legóvatosabb

s hatályosb lobellenes gyógymód meg nem

menthetiab'etegct, akkor ezen tiinemény oka

abban lekszik, hogyatcrmészet segélyc vagy

egészen hiányzott, vagy nem volt elég erös;

ha ez meg nem törtéuik, "akkor a loblázas

állapot'mindegyre visszakeriil és tompultság

vagy erökimeriiltségbe megy át. E gyógymó

dot azonban nem kell végkép elhanyagolni,

mort Aczélszerii alkalmazása támogatja a ter

mészet` sogélyét s egyszersmind a másitó

gyógymódnak is scgédkezct nyujt, s neki

sükert eszközöl ki. 

A má s i tó gyógymód abban áll, hogy

az orvos maga támadja meg a kórfolyamalot.,

az élettani munkálatok zavarai kiegyenlite'sét;

az ¿lrtalmas kóranyagok kiküszöbölését pedig

vagy n természetre hagyja vagy azt а kórje

leneti gyógymód által eszkòzli. Már a régi

orvosok észlelték, hogy némely gyógyszerek

alkalmazása után a betegségek gyorsabban v.

lassabban tiintek el, a nélkiil hogy valami

leltetszö s birálatnak tekintendö kiiiriìlés

eszközölte volna a gyógynlásba való átmene

telt. E gyógymódot igen jelentösen mási

лёта}: ¿(arlterens),> sy a1 gyógyszerekct másitók

nak nevezték. John Hunter a lefolyt

század» végén ligyelmeztetett arra, miszerint

bizonyos kórállapotok egymás mellett ugyan‘

azon organismusban meg nem lérhetnek, lia

 

~ nem egymást kölcsönösen kizárják. Ezen ész

lelet méltányolásával jutottunk volna _el a

másitó hatály bélátásálioz; mert'csak azt
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kellett még felfedezni; hogy a H unterféle

észlelet oly hetegségekreis illik, melyek

gyógyszerek által hozattak létre, mik basen-

lókép bizonyos kórállapotokat zárnak ki. De

az orvosok ezen kutatásai ierde irányt vetœk:

több más ily gyógyszereket specifìcumoknak

neveztek7 mi azon nézetre'vezetett, 1111525—

rint а gyógyszerek magok a hetegséggel köz

vellen, speciiìcus ellentétben állanak.; Újabli

idöben a másító gyógymód tanja nagyon el

hanyagoltalott, s а csupán csak kórjeltanra

épilelt orvosioskolákiparkodtak azt. még ne

vetségessé is tenui. Németkonban soha sem

enyészett el ezen gyógyniód, s az újabban di

vatbajött „physiologini gyógytan“ áltäl sem

forgattatott ki helyéböl. De legföképp emelte ki

е gyógymódotOlaszhonban Rasori, Német

honban _Hahneman n, e két orvos elméleti`

túlcsapongó tanjai daczára is. Mind a keiten

elismerìk a betegségek minöségeit, s.; az elsö

ellenizgatás által a betegség ingatását akarja

elfojtani, a második pedig egy gyógyszer

sziilte betegség által az organismusban már

fenlétezöt akarja félremozditani. Mind a ket

ten tehát beteges úllapotot kivánnak elöidéz

ni, mely a már jelenlévö kórállapotot kizár

ja, 5 bánásmódjuk valóban nem egyéb, mint

111255116; alteráló. Неву az _egyik rendki

vül вазу, a másik rendkivül7 végtelen ki¿

csiny gyógyszeradagokathasznál, az a dolgon

mit sem változtat. _l

A mási'tó gyógymód immár azon orvosì1

cselekvést képezi, mely gyógyszerek által 'az

organismusban oly. hangulatot idéz elö, mely,

a'jeleulévö kórhangulattal meg nem fér, ha-l

nem azt kizárja vagy félremozditja. А 1ё1е1‹

tan világositó Vpéldákat szolgáltal erre. 520

moruaknak ugyanis'szórakozást ajánlunk, а

haragot bizonyos tárgyra fordi'tott Íigyclem

állal мчитесь; Létre hozatik e gyógymód:

1) Ha' oly gyógyszereket nyujlunk, melyek

nek hal/ásai'nem сваи kölcsönös kizárási vi_

szonybam állnak `a kórfolyamattalg hanem ki

bünöleg amegbetegedett életmüvekre és pedig

legk'ózelébb ezen életmüvek szöveteire hamak,

ezeket inesterséges beteges hangulatba 11е—

lyezik és igy azon közmonda szerint „nem 1е—

het két úrnak szolgálni“ а fenlétezö betegsé

gel félremozditják. A-betegség lehát itt nem

a~gyógyszerhatály specilicus visszhatása kö

vetkeztében enyészik el, hanem mivel általán

ugyanazon' egy szövetben két kiilönbözö be

tegség egymással össze nem látszik férhetni.

Igy gyógyiljuk a takárt kubebákkal vagy ko

paiva-balzsammal 5 a rühet kénnel ‚ nem mi«v

vel ezen gyógyszertestek az illetö kórl'olyaf~

тат,“ mint ilyent kizárják, hanem minthogy

azon szòvetekre hatnak, melyek а takár és

riih legközelébbi székei; теги ha a шпаг а

szemre vagyarüh abélzsigerekre vetödik, ak

kor mindkét szer megszünik hasznos 5201135

latol.' nyujtani. A tüdölob ellen nagy adagokr`

han ajámlott` hányborkö is ide látszik tartezn

ni, mart az kiválólag visszahat. a шашист

mány különhözö gyuladásaira, mig a közel

fekvö mellhártyalobban már kevésbé hatáilyos,A

Ногу valamely egyén egyszerre két kütegben,

tehát ugyanazon képlct а hör két különbözö

betegségben szenvedhet, az nem ellenvetés;>

mert megmondottuk , hogy valamely organum

ugyanegy szövetje nem szenvedhet, egyszerre

különbözö betogségekbon, vagy~ helyesebben

~ mondva, kiilönbözö módon kóros munkasságf

ban nem lehet. De a bör különféle szövetekböl

áll,melyek mindegyike tulajdon hajszáledényei

vel hir, 5 tulajdonszerü betegségek kszékévé

lehet.' A kütegek különbözö alakjai már а Ьбг— ‚

nek különféle szövetjeitöl fúggnek, melyek a

kórfolyamat által anomal kifejlödést nyernek;

e nézet танец harczol azon physiologiai tü

nemény is, miszerint а vörhenyben (scarla

tina) az ujj nyomására elfebéredett bör а vég

pontoktól befelé lesz шеей“. vbrössé, mig

kanyaróban a vörösség a középponttól kezdve



182 Kór- gyógy- és gyógyszertan.

tér vissza. Ennél fogvást mindenesetre игуан

azon organum hajszáledényeinek különbözö

vidékei betegek különbözö módon игуан

egy idöben; de hogy ugyanazon еду része a

hajszáledény-rendszernek ugyanegy idöben

гашиша betegségekbe essék, vagyis külön

bözö módon kórosan termékenyé lehessen,

аз: elménk lehetetlenkép meg nem идиша,

mely szinte egyszerre két különbözö gondola

tot nem teremthet elö. -» Ezen másító gyógy

mód képeti а' homoeopathia tulajdonképi el

vét, s а „similia ватные curantnr“t rész

böl igazolhatja. De 'Hahne-mann és tanit

ványi nem voltak képesek szorosan megkü

lönböztetni а kórfolyamat jel'eneteit valamely

szenvedlí organnmnak a kór által okozott

munkálatì штаны, s e szerint nem is tud

шк a „similia similibus“t következ'etesen йе—

resztiìl vinni. Mindenesetre ezen neme а

másltó gyógymódnak nem minden körülmé

nyek нём biztos, mert nem is tekintve Ы—

zònyos egyének idiosyncrasiáját, felette ne

héz mindenkor lritalálni azon gyógyszert,

mely szorosan azon szövetszilakra visszhasson;

mely a kór legközelebbi széke, és merta be

tegségek еду idöben több organumokba'n

és szövetekben honolhatnak. 2) А mási'tó

gyògymôd második és fontosabb neme abban

úll, mìszerint oly gyógyszerckct nyujtunlc,

melyeknek hatása а kórfolyamat mint ilye»

tén ellen,  mindegy, akárminö organum

han székeljen--visszhat, és azt félretnlja;

(gy gyógyi'tja a kína а váltólázakat, lgy a2

öszike (colchicum) a csúzt, így а higany a

bujasenyvet.  E gyógymódnál a természet

ге csekély munkasság bizatik; csak az orga~ `

nismus fogékony legyen а megfelelò' gyógy-~

szerekre , hogy általuk oly hangulatba hozattas~

sék, mely танец az eddigi енота! munkálat

nem állhat fön,akkor azîorganísmus már magától

megszünik a kórt tengetni. A gyógyszerek által

{вытащен gyógyszeri változás nem szük

ség hogy а jelenlévö вышагиваем] absolut

ellentétben (contrarità't) álljon, úgy mikép

nap is éj, hanem elegendô már, ha az a

kórhangulatml contradictoria ellentétben van, `

mivel ez az 'utóbbi megsemmisítéséhez elégsé

ges. Ez már abból is folyni lätszik, miszerint

ugyanazon egy kórfolyamat ellen több és pe

diga legkülönnemübb gyógyszerek hatályosalr

nek mutatkoznak.  Nem szükség, hogy az

alkalmazott gyógyszer egy kifejlett gyógyszer

kórt idézzen elò', söt a másító szerek é

pen akkor nyilvánitják legbiztosb hatásukat,

ha melléjük egy másik szer kapcsoltatik, mely

àrtalmas hatásukat korlátolja. Ez illik föleg a

mákonym, mìdön az hányborkövel, (пазу

adagokban) arsenicummal, calomellel, sn

blimattal , eczetsavas ólmacsal, kinakészit

ményekkel, colchicummal stb. „штык. A

Imásltó szerek megszllnnelc a kór ellen

visszhatní, mihelyt erös kiürüléseket okoztak;

így a colchicum, а hányborkö stb., a шита

hatály azonban mákony vegyitékkel féken саг.

tatìk. Minthogy a kór e gyógymód által mint

egy elvágatik - p. о. а croup a kénsavas

réz által -- tehát birálatokig soha sem jut

az el, mei-t а birálatok axon татам mun

kásság eredmènyei, mit a 4teriil'êszet а kór

ellen gyakorol. —-— Ugyanazon egy kórfolya

mat ellen nem csak egy gyógyszer, hanem

ezeknek egész som hat másltólag, свай—

hogy különbözö hévvel és biztossággal. Az

e tekintetben legfönebb ша szert nevezték

specifìeumnak a kérdésbeli kór ellen. этого

san véve helytelenül, mivel ugyanazon szer

nem csupán eg'y, hanem egész sor kórfaj

ták ellen egyenlö erövel извивы, melyek a

zon család vagy nemhez tartoznak; lgy a

colchicum a csúz, а chinin a váltólázak 

minden fajtál ellen. Ha pedig a speciûcum

alatt értjük az eddig ismert legbiîtosabb mâ

sltót valamely kórfolyamat ellen, lellépése

minden alakjaiban, s minden helybeli irány
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f

zaiában, шов е kiíejezést továbbra is me@

шпации, s ezen értelemben leend a chinin

specificum a váltókórfolyamat ellen. - De

az Organismus nem mindenkor fogékony a

másító szer eránt, s az idiosyncrasiák s

külsò' befolyások egy organismusra máskép

hatnak, ming шага, s a gyógyszer bár be

tegséget idéz is elö, de a gyógyczél el nem

éretik. Sök hizonyos idöben az emberekre ál

talán nem hatnak bizonyos szerek s különb'ó

zö járványokban nem тащишь ugyanazon

азот siikeresnek; miböl kitetszö, hogy aleg

hiresebb specificum sem csalhatatlan minden

esetekben, s másokhoz выметаешь f0

lyamodni. (Véga.)

lllés.

4 68. Tapnsztnlatnk a bilja

непуте- férflak higany выпав

orvollńsa пап-й! a ai. k. bée“ kä

иди-буев kórlnńzhan; DI'. Liba ytól.

Ahigany nélküli orvoslás már 10 évnél tovább

van a bujasenyves férfiak számára rendelt ови

tályban behozva, s itt is mint másutt a

legkedvezöbb eredményeket nyujtott. Hét hó

napi szolgálat ideje alatt a szerzönek csak

egy következöleges (consecutiv) esel; fordult

elö, mely világosan az ezen osztályban tör

tént orvoslás után támadt —— 1840ki kórhá

zi esztendò'ben vétettek 1176-an fól, kibo~

csáttattak gyógyúlva 998-an, javulva 1, más

osztályra теней át 31-en, s шефами

4-en.

A. Az elhálás következtében

támadt elsöfokú lfekélyröl s or

v o sl ás á r ó l.

a) Egyes bujasenyves kóridomok. 1) A

betegség kétség kivül szelídebb lelt. A kóris

me még mindég neliéz feladatot képez. Abu

jafekélygeny sem természettani sem vegytani

sem górcsöi vizsgáltatása kórismei jelt nem

пущи, s ajelenkoriak azt az oltàs eredményei

hen. Котик. Её! ähneln tanja megengedhe«

tönek;` jóslati tekintetbenlezonban valjon ‚а

betegség helybeli bántalom marad-e, vàgy

másodl'okú szenvedést fog-e maga után vonni,

annál örvendetesb azon. ismertetö jel, mely

Batter után a fekélylyeljáró gyuladásban

rejlik: „Mennél hevesebben külekeznek an

nak качелей, mennél hamarább megy az

а fenébe által, s mennél mélyebben pusztltva

hatotl; állományára, annál biztosabban vár

ham, hogy а ragálynak harásai helybelisé

gén túl nem fognak terjedni.“ 2) Az elsò'fokú

fekélyek szokottszékea makkkorona volt, leg

ritkábban a fék, csak egyszer a húdcsö

nyilás. 3) Mint gyakorìabb szövemények

tapasztaltattak а fitymaszor, a makkszoritás

(paraphimosis) lágyékdagok, és fúgölyök

(condyloma). 4) Mint leghosszabb idöt fe

kély képzéseig sz. l 14 napot gondol а történt

clhálás után fölvehetni. Lágyékmiri'gydagokat

a> fekélyképzéstöl számi'tva 21 nap lefolyá

sa után soha sem látott .támadni. 5) Februar

és Marcziusban legtöbb hujafekélyek és do

bok fordpltak eli-3'; okát ennek sz. az ezen

liónapokban uralkodó társasági viszonyokban

keresi. 6) A gyógyitás tartásának közép ideje

а з-ш és м hét шт váliozon. 7) поду а:

elsöfokú fekély határozatlan idö múlva szom

széd részekre ragályképen haló erejét elvesz

ti ‚ sz. szinte bebizonyítva találta, s ezen át

változás többnyire a 4-ik vagy 5-dik hétben

történt. 8) Az orvoslás következö fò'pontok

ból állt: a) a bujasenyves jellemnek égetés

так megsemmisítése; b) a bántalmas ré

szek legnagyobb Lisztaságbani tartása; c)ö

rizkedés gyors hévmérséklet-változástól; d)

nyugalom, szük étrend gyakori hashajtók

kal, hogya tengélet lehangoltassék. 9) Az ége

tés közönségesen a 7-ik-14-dìk 'napig al

kalmaztatott, kivévén heves gyuladásánála fe

kélynek és a ñtyma vagy lágyékmirígy lobos

szöveményeinél. 10) Mint égetö szer kizáró

lag a pokolkö használtatott, minthogy ennek

helybelikçrlátolt hatása leginkább van ha

, y l*
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talmunkban. 11) Néhány esetben, hol a fe

kélynek a Hunterléle bujafekélyt jellem

zö keménysége volt, igen hasznosnak mu

-tatkozott Judd bánásmódja: égetés után

Li. néhány órával a fekélyre kevés édeshi

ganyport hinteni , `s ezt 3_4-szer ismételni.

12) Igen lassú gyógyulásnál jónak találtatott

a fekélynek vörös higanyváladékkali;(merc.

praecip. rub.) behintése, könnyen vérzö, é

lénk vörös, lapos- fekélyeknélvffpedig a kén

élegsavas rézeg (sull. cupri) oldata (1 nche

zéknyi 6 obonra). 13) Ricorddal egyér

telmüleg állittatik, mikép az égetés gyógyitó

és óvó hatása a ragályos felületnek elpusztí

tásában, s egy kórlátozott fenésiilés gyors

elöhozásában áll. 14) Tekintetbc vévén azt,

hogy lágyékmirigylobok és másodfokú bán

talmak annál ritkábban támadnak, mennél

hevesebb volt а lekélylyel járó gyuladás,

sz. benne az életmüségnek ragály elleni har

czát ища, hogy általa az elválasztò hely

elpusztitassék. 15) Azon számos kedvezö e

redményekre emlékezvén, melyeknek tanúja

vala, sz. az égetö szer bujalekélyek elleni

czélszerü alkalmazásában egyikét az elsö löl

tételeknek látja annak gyors gyógyitására,

valamint másodfokú bántalmak elkerülésére

nézve. 16) A ritka kivételek, más gyógy

módokkal összehasonlítván, inkább a kimondott

nézet mellett mint ellene szólanak. 17) Hogy a

2ik Fóltételnek t. i. a tisztaságnak elégtétessék,

а betegek minden 2 órában helybcli s min.

den 2napon átalános гагат kapnak. A le

kélyek vászontépettel lödetnek be*7 hogy a

geny fólszivassék, s a külsò' lég visszatartóz

tassék. 18) A hévmérséklet mindég egyenlö

t. i. 'l' 14° R. fokon tartatik. 19) Nyugalom

és vizirányos helyzet magok képesek a kczdö

dö lágyékmirigy-gyuladásokat eloszlatni, mi

ért is a betegnek az elsö 21 nap alatt agy

baui helyzet rendeltetik. 20) Az étrend

minden gyógymódnál conditie sine qua non.

A betegek az elsö 21 napbau 1 csészényi

levest, egyszer becsínáltlét, és egy zsemlyét

kaptak. Öregebb és igen gyengült személyek

ta'plálóbb táplát nyertek. Doboknál az étrcnd

csak lölnyitásuk után javitatott. A tengélet

további lehangoltatásaért minden 2-3-ad

nap gyenge hashajtó rendeltetett, csak tom

pább egyedek kaptak kivételképen néhány

Szomernyi jalappát. _

b) A szövemények orvoslása.

21) Fitymaszor mérsékelt gyuladás mellett

csak meleg borogatások-, lágymeleg fürdök- s

ugyan ilynemü befccskendezésekkel orvosolta

tott. 22) Igen heves gyuladásnál azonban a

zonnal a hideg alkalmazása ho'zatott haszná

latba. Nadályok itt semmit .sem használnak,

vagy a gyuladást 4még nevelik is. Söt a la»

kárnak jelenléte se tartoztass'on а jégne/_k'eré

lyes alkalmazásától vissza, mintliogy az ily

körülmények alatt inkább jobban legna lolyni

mint visszanyomatni. 23) Ha a litymának

már egy része fenés lett, akkor a jeges bo

rogatások az elhalt részek kezdô'dö elválá

sáig folytattattak, az eltaszitás azonban a ter

mészetre bizatott. 24) Veleszült litymaszor

nál a litymanyilás különös elkeményedése>

nélkül, néha sajtolt szivacscs'al sikerült némi

tagitást elô'hozni, többnyire azonban a hasi'tás

lett szükséges, mintliogy a neliezbült tiszta

ság a fekélyek gyógyulását akadályoztatá.

25) Makkszoritás (Paraphimose) mérsékelt

gyuladással összekötve egyszerů kezclés знал,

crös gyuladás jcgcs borogatások által pró`

báltatott eltávolíttatni. 26) Minthogy minden

tetemesb makkszoritásnál az összeszoritás nem

csak a ñtyma belsö lelületének ránczai, ha

nem a barázdában a makkorona háta molett

létezö rész által is eszk'o'zöltetik, a hasitás

azért ezen csetben hasztalan volna. 27) A

makkszoritás hosszabb ideig tartásánál a ñty

ma ürcs sejtszövetébe történt nyirkizzadvány

'következtében majdnem kimaradhatatlanúl an

nak hurkalorma domborodásai maradnak visz

Sza. 28) A makkszoritás mindenkor komolyabb
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szövemény, mely a fenének hozzajárulta által

néha az egész tagot elpusztitja. 29) Elsöfo

kú lágyékmirlgydagokat sz. csak egyszer la

pasztalt. 30) A lágyékmirigydagok eloszla

шва. nyugalom, vizirányos helyzet, 11010511—

165011, nyomás és hashajtók által .kisértetett

meg s többnyire el is 0101011. Meleg 110—

rogatások elsöségel érdemeltek a hidegek fö

1611. А nyomás azonnal félretétetett, mihelyt

161111 órai alkalinazása után a lobos tiìnemé

nyeknek enyhiilése nem következelt be. -

Hosszabb alkalmazása által igen könnyen 11105—

járatok hozattak 016, 's a 1161 oly minöségü

1011, hogy 0601101: fólnyitúsa nem a nyeresé

gesb fölvágás, hanem csak az égetö 5201 ál

1а1111011101е11 végbe. 31) Világosan hullámzó

dobok hosszú átméröjükben hosszú vágás ál

1:11 nyitattak föl, s köz'ónséges tályogokkénll

orvosoltuttak; csak Iomhább szemcsésedés

kor alkalmaztatott a pokolkö vagy 16165 hi

ganyváladék (kenöcs formában). 32) A bécsi

péppel (pasta) akkor nyitattak 161 a dobok,

midön а kültakarók oly vékonyak és 56161

vörösek valának, hogy a doh kiürülése után

élénk szemcsésedést semmikép sem 1011010

várni. 33) На a dob igen korán, világos

hullámzás 01611 nyitlatik föl , akkor a 1110152

szélek igen könyen kifelé fordulnak -s meg

kérgesednek, úgy hogy azokat késöhben el

kell távolítani; ha azonban késön történik а

fölnyitás, akker fenétöl és üregjáratoktól kell

tartani. 34) Ha a gyógyulásnak utjáb'an ап

nak mélyéböl elörejövö mirigyrészek állottak,

akker: ezek lekötözletvén, elhalás után olló~

val mozdittattak el. 35) Megkeme'nyedettlá

gyékmirigyek, melyek a takár orvoslása a

latt. -külsö eröszakolások által okoztattak, a

legkülönfélébb iblany-készltméuyek állandó

használatára sem oszoltathattak el. 36) Lá

gyékmirigylobot fúgölyök következtében 52.

osak egyszer látott támadni egy 23 éves be

tegnél száras makk-ñiggölyök Iekötése és

elvágása után. А kellöleg hullámzó dob kés

sel nyitatott föl, azonban csak hamar fekély

lyé változott át, melynek egyenetlen alapja

egyes elszigetelt bujalkodásokkal 16661011 110.

А fekély innét а tökborék és gáton keresztül

egészen a czomb belsö feliiletéig terjedett, s

az iblanykészitmények belsö és külsö hasz

nálatának daczára is 112 évig 1а11011, а mi

kor csupán lágymeleg fürdò'k használatára s a

pokolkönek idönkénti alkalmazására igen ha

mar jó indulatú hegedésre változott által. ›-—

Ezen egyszerü orvoslás után csak egy

xövetkezöleges (consecutiv) eset fordult 016.

Е2 6 1161101 egy fityma-bujafekély gyógyitá

sa után lépett föl, s az egész testfelületnek

101105 kütegéböl állt. Fürdök, liamiblany és

iblany 4 hét alatt ellávoliták ezen bajt. Egy

29 éves kocsis 161111 116110р 01611 1'а1и1101уеп

hujafekély ellen orvosoltatott, s attól meg is

szabaditatott, midön a kórháiban következö '

állapottal vétetett volna 161. А2 а102, vala

mint a 105111011 egész feliilete is talérn'yi vnagy

ságú, wjásdad anim fekélyekkel voli ellepve,

melyeknek közepét érdes, 0165011 hozzáta

padt kérgek fódözték. A fekélyek alapja la

pos, és élénk vörös színü 1611, 5 sok genyt

válaszlott 01. А 1611111 müködések szabálysze

rüek valának. A hamiblany'9 hétig 1011011

hàsználatá után gyógyulva bocsátatlott kia

beleg. -lElsöfokú cseke'lyebb lobos 16101110

zöleges esctekben az orvoslás föno'ntjai 1616611,

пу05а10п1, 52611 étrendböl állottak ;. 01уа11 be

103011, melyekmár higçmyt használtak, kapták

az úgynevezett égì'ényes szárcsa fözetet (110

coct. sarsap.. alcalinum: Rp. Rad. Sursap.

Éjj, kali carbon 5j, 510111 -р01‚11ус111. im ma

cer. cum aquae font. 101116. Ihij, coque ad

remanent. 151.) А 1611111 másodfokú 11611

1а1111а1<1ь1а11у és hamiblannj'al orvosoltattak,

kezdetben belsöleg 1 szemernyi iblany s 1

101005пу111а1111111апу 3obonnyi vizre, kiilsò'leg

ugyan annyi vízre 1% szemernyi iblany s. 1

nehezéknyi hamiblany. Az adag lassanként 0

rösbíttetett. Toroklekélyeknél nyákos 526111

- s
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zek és rágó higanybóli (1 szemernyi 2 obon

га) ecsetelö oldat használtattak.

Takár. Atakár abujafekélytöl termé

szetére nézve egészen különbözik, s beoltás

által sem hoz soha bujafekélyhez hasonló fe

kélyeket elö. Sz. a ko'rházban észlelt 178 ta

kárbetegnél, valamint késöhben is, egy ese

tet sem tapasztalt, mely az annyira borzasz

tólag leírt takársenyvhez csak legkevesbet

is` hasonlított volna, hanem mindenkor Csak

olyan utóbajokat, melyek más takhártyagyu

ladásokéval is közösek. Lágyékmirígylobok

ugyan tapasztaltattak, de csak mint kiséröí,

és soha mint tulajd'onképpeni következmé

nyei a takárnak, `s csak olyan esetekben, hol

vagy egyidöben bujafekély létezett, vagy a

lágyéktáj külsö eröszakolásokuak volt ki

téve. —

Herelob volt a leggyakoriabb szöve

mény, mindenkor csupán Csak a takár kö

vetkezméuye, elhanyagolt étrend, tartalék

(suspensorium) nem haeználása mellett(Y vagy

ha a herék akármiképpen megsértettek volt.l

Húdcsöszor Csak egyszer fordult. olö. Takár

ellen legyözött gyuladás után a kopaivbal

- zsam ugyanannyi könélegsavval (acid. nitricuml

3-szor napjában 5 fólmeuve egészen 3-szor

50 cseppig egy pohár vízben adatik, s еш

tán az adag ismét hasonló módon kisebbítte

tik. A lágymeleg últalános fürdök a kopaiv

balzsam liasználata alatt nem alkalmaztaltak,

hogy ez állal annak a húdéletmüvek és bél

csöre irányzott hatása no zavartassék. А

balzsam haszuálata alatt Csak három esetben,

vétetetta cèallanyhoz (urticaria) hasonló küteg

.észre. Ha annak használatára hasfájdalniak v.

mértékfölötti hasfolyás támadtak, akkor he

lyette 4szer napjában 1 nehezéknyi kubiorn

por adatott, mindentakárbetcg azoukivíil gyu

ladás szüntével egyenlö mennyiségü' hba trifol.

fibr. és ürömböl (Absynth.) készült forri'iza

tot kapott. Ha a fenének némely elo'jelei mu

tatkoztak ‚ azonnal jeges borogatások rondel

tettek, melyek alatt a kiŕolyás nem Csak meg

nem szünt, hanem azon mértékben erösbö

абы, ше1уЬеп а g'yuladás engedett. Tök

tóldaléklobnál а nadályok gátra alkalmaztat

tak. Öregebb vagy olyan személyek elhanya

дои takzlrjai7 kik már több izben szeuvedtek

abban, ritkán gyógyulnak hideg mosások, ès

zsongitó befecskendezések nélkül. Arendesen

használtatui szokott befecskendö szer Goulard

viz (hidegen vagy mclegen) vagy gyenge

timsó-oldat kevés mákony-festvénnycl volt.

Füg'ólyök. Csak mint elsöfokú kör

jelek tekintettek. Száras lögölyök a makknak

minden helyein találtattak. Ezek részint lekö

töztettek, részint levágattak. A néha igen bü

dös elválasztványnyal járó széles fúgölyök

csak a seg és tökborékon fordultak elo'. Szé

les Fúgölyök lekötöztettek, szárasak levágat

tak, a vérzö nietszfelülotek gyengéden pokol

kövel érintettek. lgen szélesen elterjedò' bu

jalkodások elpusztitása és kiirtására kizárólag

a Plenk-fele égetöszer (Beleczky által mó

dosítva) alkalmaztatott. (Rp. Mercur. subi.,

Alumnf usti, Cerussae, Camphorae ana

5j, Liquor min. Hoff., Acet. radio. аца

5jj, D. ad тип). Ezene'getö szer hamar ki

szárad, s gyakori bnrlél általi megnedvesi

tése által erejébò'l veszt; frisen elkészi'tve

azonban igen hathatós, csakhogy óvakodólag

használtassék. Sz. egy erös alkotásu 36 éves

férñunál ennek alkalmazására görcsöket látott

támadni, melyekre az alvégtagok majdnem 2

óráig tarló szélhüdése következett. Miért is

igen ingerlékeny egyéneknél inkábh Fricke

‚ oldata használtassék (Rp. Zinci sulph. 5ij,

Aquae Goulardi Èvj) mely ugyan lassabban,

de szinte biztosan hat. Idöközben Goulard v.

phaged. vizzeli borogatások használtatlak,

melyek nella magok elégségesek valának. E

gyetlen egy esetet kivéve, sz. a шагнут: ki

irtása után soha másodîokú tüneményt nem

vett észre, s ha valamely beteg fúlgölyökkel

ismét visszatért, akkor ezek Csak az anyate



Kór- gyógy- és gyógyszertan. 161

lek tökéletlen kiirtásának, vagy új fertözés

és elhanyagolt tisztaságnak voltak következ

ményei. Atalában a széles alapú fúgölyök a

seggen, valamint azoknak elörement kiirtá

suk utáni visszatérte csak a legnagyobb tisz

tátalanság mellett jöttek elö. (Методам-Ь. d.

k. k. österr. Staates 1842 Nov.-Decemb.)

Meczner.

l’. виз-мн „игуаны. —

Ricord szerint. Abujasenyvet (vérole) kü

lönnemů kóros elv okozza. Támad a beleg

egyénben, s erröl egészségesre tétetik át. A

bujaragály elsöfokú bujafekélg által képzödik.

Ezen fekélynek folületén, belterjedelmében

és az azt környezö ezövetek bizonyos részé

ben rejlik a ragályos anyag.

A bujafekély közönségesen 24 órával

támadása után lesz ragályossá, föltünésének

nyolcz elsò'bb napjain. Ricord azonban a bu

jaragályt egy hét éves fekélybò'l is beoltá.

A bujafekély elválasztotta folyadékon

kivül más nedvek is lehetnek ragályvivök (ve

hicula contagii), mint a vér, mag, vizellett;

de hogy ezek ragályosakká váljanak, a bu

jafekély genyével kellett elöbb elegyíttet~

niök.

A mindennapi. tapaszlalás bizonyi'tja ,

hogy a bujaragálynak csak egy neme van. E

ragály mit sem vesztett erejéböl, és hogy az

nem annyira pusztító jelenleg mim a XV. szá

zad végével volt, oka az, hogy az egészségi

rendszabályok jobban el terjedvék a mai idö-`

ben, és a gyógyitás czélszerübb.

A megfertözésre nem szükség a buja

ragálynak melegnek len-nie; el lehet 6-8

napig üvegcsò'ben tartani, és _mégis beolt~

hatni belöle a bujasenyvet. A geny rothadása

elrontja a benne fészkelt ragályt, valamint

annak eczettel, halvacsokkal, étetö higany

nyal történt elegyitése is.

A bujaragály beolthat/ásának fóltételei

tehát:

1) Ногу а ragály rothadás vagy тегу! '
hatószerek által el ne legyen rontva. A

2) Вову sajátlagos voltának (specifici

tas) ideje alatt lett legyen elválasztva.

Йогу а bujaragály bujasenyves 111110150

nyeket hozhasson elö, azon szöveteknek, me

lyekre alkalmaztatik, épségöket el kellett

veszteniök, különben nem velna hatása. На

tehát а vesszò'n bujafekély tünik elö, szük

ség hogy a ragályos вену valamely nedvhó

lyagcsába (folliculus) tétetett legyen le, v.

a fólbör egy részének kellett a köz'ósiilés e

lött vagy alatt feldörzsöltetnie vagy elszaggat~

tatnia; meri, úgy mond Ricard, ha a makk

egy hónapig bujasenyves genyben 115165210!

vén mégis ép maradhatna, mit sem kellene

tartanunk а legkisebb fölszivóflás vagy beol~

tástól sem. _

А bujaragály más egyénre vitetésének

leggyakoribb okai: '

` 1) А megfertözendö részeknek а fertö

26 anyaggali hosszasb. ideig tartó érìntke

zése. .

2) A hemzö részek aránytalansàga.

3) A természetes 4(veles'ziileteu) fìty-4

maszor (phimosis).

A ragály átvitelél. gátló körülmények el:

lenben: ï

1) Arendesv folytonos és bö elválaéztá

sok, melyek a ragàlyt. szüntelen éliávo

mják. " ‘ ’

2) A börzsi'r (sebum) bö elválasztásá

hosszú ñlymával ellátott egyéneknél.

3) A méhnátha (catarrhus uteri)._

4) A havi tisztulás.

5) A közösülés utáni vizellés.

6) A mag kilövödése.

7) Némely beteges elválasztások.

` A bujaragály elterjedésének számtalan

módjai vannak. Leggyakoribb mód kétségki

vül az, midön egészsëges egyén beteggel kö

zösül. De ezen föltétel nem teszen fól álta

lános szükségességet, meri tagadhatlan, hogy

. 1
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tiikéletes egészségü nö-személyek ,f kik ler

tözött lérfiakkal jönnek össze7 ezeket megler

töztethetik, a nélkiil hogy magok betegekké

|ennénc-k.- _ Erre nézve Ricord következö

esetet beszél: Egy fiatal embcr közösiilt egy

bujalekélyes asszonnyal,4 s ugyanaz nap ren

des ágyasával, kit fmeglertözc, a nélkül hogy

ö magamegbetegednék. _Megjegyzendö,_ hogy

az ilju nem mosdott vala meg a közösülés
után ,--és lìtymája igen hosszúßvólt. I

Régidö 6ta -világszerte elterjedt vélo

mény az még némely orvosok között is, hogy

a be nem végzett7 ’az az magömlés nélküli

közösiilés, ziltallker'fésbe~ van valaki a ragály

_nak kitéve.` Ebben annyi igaz van, hogy

t menu_él inkább bevégzett a'közösülés, annál

kevésbé hihetö a húdcsövi fertözés; minél

hirtelenebb (bevégze_tt¿vagy be nem végzett)

a >közösülés, annálA kevésbé félhetni a buja

kóros fe'rtözéstc'íl.4 — l '

i _ÍAközösüles után, mint a bujaragály

lerjesztö okát, lölhozhatni 'a végbélfertözést

(pédéràstie). Az érintes, minek az orvosok

és bábák naponként'ki vannak tere, szinte

egy _módja a bujakór terjcdésénck. Hogy a

csók által terjedhessen az, szükség hogy a

száj bujasenyves geuytelvála'sz'tó vagy azzal

bemoeskolt Fólületre Avagy részekre tétessék,

Megjegyzendö e tekintetben, hogy a nök sok

kai mkábbaii szenvednek пашен bujafeié

"lyekben mint af lérfìak , mi ounan magyaràz

hate,y hogy a férli nemzö-részek könnyen

_' megv-izsgálhatók,Q az asszonyiakat ellenben

_Sokkal nehezehjben és tökélctleniil vizsgálhat

ni meg, kivált ha a vizsgáló müvészetünk

ben nem jártas. ’_

_ Pohár, kanál, ура," Ьа azok _tóbbek

által közösen használtatnak, _lehetnek ragály

vivök, do szükséges, hogy az egyik érinte's

>közvetlen érje a másikat.

A sebészi eszközök, lecskendò'k sth.

szintén шитьем a bujakórt. g

De a bujakór terjesztésének legtágasb

útai egyike kétségkivül a lajtalanság. A nyil

vános kéjleányok azonban a. becsületes nö

ket azzal vádolják, hogy a bujasenyv rájok

azokról származik, söt Ricord szerint azok-1

nál sokkal gyakoribb is az ily senyv, mint a

nyilvános személyeknél. Azl ily becsiilet leple

alá rejtezett asszonyok a társaságban soká

rejtve maradhatnak, .vizsgálat аи nincsenek

vetve, s igy soká szenvedvén bujáfekélyek

ben, ezekböl más számos . egyéneket is ré

szesithetnek. l

A bujasenyv által elöhozott tünemények

1) eredetiek (ëlsöfokúk), 2) másodlagosak

(másodlokúk), 3) harmadlagosak (harmadfo

kúk). _

Az elsölokú tünemények a bujaragály

behatásának közvetlen eredményei; sziikséges
jellemök az ,l hogy oltliató genyt szolgáltat

nak, mely csak oltás által vitethetik át más

,egyénekre Ricord szerint а ragúlyzás (con

tagion) nem egyéb beoltásnál. —— "_

Ezen elsölokú kórtüneményeket eloszt

hatni elsölokú egyenes (direct primitif) es

elsölokú következelmes (primit. suecessil) tü

neményekre. Az elsöbbek ott jelennek meg, _

hová а különnemü ragályanyag letétetett; a

bujafekély egyike a legelsò'lokú tünemények

nek, és úgy tekinthetni `mint kútlejét a többi

elsöfokú bajoknak ;` 'az vutóbbiak vagy követ'

>kezelme'sck az elsöbbektöl származnak s a

s'zómszéd re'szekben nyilvánulnak, mêg pedig

vagy beoltz'is altal (bujafeke'lyek)7 vagy a

nyirkcdényck általi fólszivódás következtében

(dobok).

Minden elsöfokú- kórok helybeliek; a

testalkat itt számba nem jö. Ezen helybell'

bántalmak azonban késöbb elterjednck az e

gész életmüségre, miután ez a ragályos anyag

által átleend hatva, s az alkotmáuyos meg

fertözés tüneményei hozatnak létre, melyek

röl màr fölebb a másod és harmadlagos bu

.jakór' név alatt emlitést tevénk. ——
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ч 1 Ezen alkotmányos (constitutionalis) v.

általános kóroknak igen jellemzö bélyegeik

vannak; ezek nem nyujtanak t'öbbé oltható

anyagot. A másodlagos bujakór azonban bár

be nem oltható is; mindazáltal örökülés után

saját alaka szerint mintegy átiiltettethetik.

A harmadlagos bújakórt sem be nem

olthatni, sem oly alakban, mint volt, örökü

lés után másra át nem vitethetik. Ezen ba

jok, Ricord szerint, a görvélykórok leggyako

ribb okai.

А másodlagos bántalmak a bört és a

lakonyhártyákat foglalják el.

A harmadlagosak a` rostos, csontos,

ideges stb. szövetekben fészkelnek.

Ha a hujafekély fólületéröl egy gerely

ly_el genyt veszünk, s'azt a czomb beloldalán

a felbör alá helyezzük: az eszköz beszurása

következtében v'órösség és щадит támad. A

v'órösség késöbb még mélyebb, élénkebb

lesz7 ini a ragály fogamzását mutatja. Nem

sokára egy kis pattanás mutatkozikl melynek

hegyén hólyagcsa képlödik; ebböl hólyagos

fekély alakúl, hasonló a himlöhöz, és köze-

pe mint ennek, kissé benyomult. E hólyagos

fekély növekedtével a hólyagos rész mindin

kább kiterjed, úgy hogy az egésznek á'tmé

röje 3centimeter is lehet. Az oltási pont kö

rüleœ lobos-kö'r alakot mutat, a fekélyben

foglalt вену nem sokára kiszárad, s4 bevarad

zik; e var több rétegekben települ а Гекё1у—

re, s kinézése hasonló az ecthyma varaihozt

E hólyagcsáknak (bulla, pustula) valamelyi

ke 5--6 nap alatt tökéletesen kifejlik," söt

az oltás után ‘.24 óra alatt is fóltünik annak

támadása. Midön e hólyagcsa fólfakad, t`01«

csér-alakú, szürkés feuekü és szélü kifeké

Iyedést találunk, fuggölegesen alámenö elv_ált

szegélylyel; s ez valódi bujafekély. Y; С

Ez tökélete's képe a beoltásl helyén tör

ténteknek; más fogamzási vagy megfészkelé

si idöt (tempus incubationis) nem kell fól

О.) '.

venni; mert ily megfészkelése a ragálynak,

mely, mint gondolák, az elsöfokú bujakóros l

bántalmaknak szükséges oka ienne, nincsen.

Ú'gy látszik, nem alap nélkill tanácsolja Ri

cord, miszerint а megfertözésnél а hántalmak

valódi kórtüneményeit a költöttektöl meg kell

klilönböztetui: mert vannak oly tompa érzékii

egyéuek, kik gyakran észre nem veszik,hogy

bujafekélyök van, semmi fájdalmat sem érezve

csak akkor veszik észre magokat, midön a

fekély már nagyon elöhaladt fejlödésében, s

akkor azon napra viszik vissza annak erede

tét, midön azt elò'ször vették észre, pe

dig lehetö, Yhogy már 10-14 nap óta jelen

volt _ 4

Még egy körülmény van, mi a kórfész

kelés (incubaüo) me'llett szólhatna, t. i.,hogy

azon egyéneknél, kik közösülés után nemzö

 részeiketl meg nom mossák, a ragályos geny a

туша és makk között 8-10 napig is meg

rnaradhatott, а nélkül h'ogy az elromlott vagy

fertözött volna, miután a ragályozás föltételei

а feldörzsölés 'vagy megszakadozás hiányzot

tak, midön ellenben ezeknek idöközben tál

madtával a ragály természeténél fogva beol-

lamanon.l " . ' ’

_ A kifejlett bujafekély kórfolyama rövid

vagy forró (acutus), közép tartósságú (suba

cùtus) és üdült (chronicus) lehet.

B uj a fe k é lyek (chancres).

A bujafekélynek három jól kijegyzett

idöszaka van; 1-_ször а növekvés, 2-szor a

tengés (status quo) és 3-szor a gyógyulás
idöszaka. l

A kifejleti vagy inkább növekvési паб

szakban a fekély növekszik, terjed és beolt

ható bujaragályos genytválaszt el. E szakban

föképen a fekély feneke szürkés sömörképü

(díphtherítique) réteggel van befo'dve.

’F A status quo', vagy'tengés kórszaká

ban ,’ midön a fekély határozott nagyságát el
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érte, teng, azaz sem fegyást sem növekvést

nem mutat, és még mindig beoltható bujara

gályos genyt választ el. u

A gyógyulás vagy visszatermödés idö

szakában а ragályosság megszünilc7 mert ott

nem állhat be hegedés és szemcsésedés, hol

ragályosság létezik; a fekély közönbösül,

feneke és szélei megtisztulnak, a sömörképü

réteg анаши, а lobkör tisztábh színt öltve

eloszlik és szemcsésedés áll be.

A bujafekély lehet egyes vagy több;

több bujafekélyt is kaphatni egyszeri közösü

lés alatt, de közönségesen csak egyet kap

az ember.

Nem minden bujafekély veszen egyenlö

kórfolyamot, hanem módosulatoknak is van

helye.

l. Föliiletes bujafekélyek. E

zek csupán a felbör lehámlása helyén ülnek

az alatt fekvö sejtszövetbe mélyede's nélkiil.

Il. Rágó, v. шах-6 bujafekélyek

(ulc. siphyl. phaged.). Ezek különös hajlammal

birnak a tovább terjedésre, és túl mennek a

rendes bujafekély terjedési határán. Ezek az

egyén alkatától függenek, nem pedig a geny

ragályosb voltától. Legtöbbnyire csak fólü

letök nagyobbodik. A 'rágó bujafekélynek több

nemei vannak:

A. Fenés rágó bujafekély, a

gyuladás túlnyomósága miatt. Ez gyakorta

mutatkozik korosabb egyéneken: oka fökép

a lang tartalmú italokkali visszaélés; okúl

szolgálnak továbbá az ingerlò' tápszerek, ron

daság, igen meleg évszakok, ingerlö gyógy

mód, a higanyos szereknek czélszerütlen hel

és külhasználata. Ennek igen gyors kórfolya

ma van; a Реве gyakran é-getöleg hat, és a

varréteg leestével a fekély egyszerii és nem

ragályos tóbbé; ilyenkor csakhamar beáli а

szemcsésedés. '

B. Sömörképä' ká,s,ás, rágó bu

jafekély. Ez а sömör anyag ищете—

dése által növekszîk, és folyamata is olyan

mint a sömöré; lölülete sziìrkés, feneke vize

nyes , átszürödött, szélei partosak, és fü

részformán bemetszettek, lobköre határozat

lan terjedelmii, violaszinü. Ez пазу fájdalmak

által kisértetik, kivált estve s éjszakán.

lijn egyének, asszonyok, nyirkes mér

sékményüek gyakran szenvednek e kórban.

A hideg és nedves idölc7 az alacsony egész

ségtelen lakok, rosz táplálat, az emész

tési utak rosz álapotja, a higanynyali vissza

élés sth. mind meg annyi okai és elösegitöi

е kórnak.

Ezen fekélyek folyamata néha igen hosz

szú, de néha- igen is gyors, és némelykor a

vesszönek végromlását is elöidézik.

С. Görvélyes rágó bujafeké

ly e k. Ezek вешний szemcsésedésrei падалицы

Sem mutatnak.

[Ы Sülyös rágó bújafekélyek.

Azon egyénekben, kiket e kórfajk megtámad,

а vér nem bir elég tápos tartalommal; eze

ket vérzések, {вне stb. követüs. A bélce'á

többnyire mind-ig rosz karban van.

E. F-oltos rágó bujafekélyek.

A foltokat képzö elem ha bujaragálylyal pá.

rosul, bujafekélyt hoz létre.

F. Rákos rágó Ьцъагекыуед

Vannak bizonyos körülmények, a rá

gó. bujafekély танка alakul át.

HLMegkeményült kökemes bu

jafekélyek. Neml minden bujafekély ke

ményedik meg; a megkeményedés мы: a

bujafekély rendszeres folyamátóli eltérés. Ezen

megkemémyedés mindennemii s bár hol fek

v6 bujafekélyeket is megtámadhat, de legin

kább találkozik a makk eresztékén támadt

bujafekélyeken. Azt шаман uémelyek, hogy

a megkemónyedést az égetés okoza, - ez

nem igaz. A megkemónyediés nem be e

löbb mint a fertözés pillauata ntánil öl nap

ат.
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A megkeményedés tápszeres tennészea

tii hegedékeny nyirk összetolulása'; beltermé;

52010 egészen ösmeretlen. A megkeményedés

-leginkább a hujafekély alján kezdödik; haj

landó “'a kiterjedésre, szabályos köralak

fölvételére, kivált ha egyenszerii szöi'etekbe

fészkeli be magát. Azonban létezhetfik eSu

pán a bujafekély alján is, a nélkiil hogy a

szélekre átmenne, s megforditva.

A megkeményült bujafekély feneke nem

sziirkés, szélei nem egyenes гейшей; hlâcs is

lobkör által környezve. На igen szabályosan

körülvétetett, akkor fo g ol у s z 0111 11 0 k

(oeil de perdrix) nevezik. I

Kórfolyama nagyon 10556, 05 önkényes

gyógyulását nem reménylhetni; ellenben nagy
hajlama van úgy mintV 11011 (in statu quo) та—

radni.` А megkeme'nyült bujafekély 100510110

sedhetik а 1052 gyógyiiás káros befolyása

alait. Afene támadhat tápnyirk-tòrl'ódz'is (аро

р10х1а plastica) vagy elfojtódás (étranglement)
következtében. l .

А bujafekélyeknek nminden fajai 05 mó-Y

dosulatai egyesiilheinek egymàssal. Csupán

maga a megkeményedés látszikellentétben

lenni а bujai'ekélyekl természetével.

A bujafekélyek körösméje.

Tekintetbe vévén а beteg kórelözmé»

nyét, а: idö viszonyát, melyben a beteg' ша

gát a ragâlyozásn'ak kitette, a fekélyedés

helyét, annak minöségét, folyamát, а 3316

gyitás hatásait sib. - az esetek ióbbségéà

ben igen tiszta kórösmét állithatunk föl; a~

zonban, úgymond Ricard, csupán csak egy

bizonyos, esalhatlan jelünk van, в 02 а be

oltás eredménye.

А bujafekély kòrheiyei. Méni-V

nál а bujafekélyek legtöbbnyire а makk eze4

gélyén ülnek. Lehet meg látni azon helyen

il, hol a туша а makkra visszaferdúl, la

туша szegélyén azon emberek-nél, kik_ve«

lökszületett fîtymaïszorban szenvednek sth'.

továbbá a húdcsöben, külnyilásától kezdve
egész a húdhólyag nyakáig. ' I' i

Nök'nél a bujafekélyek rendszerint а

méhhüvely nyilásában, a myrthuscsákon;

kis és nagìl ajkakon, а csiklón, s a méhnyad

kon stb. találh'atók. ‚

'Mind két nemnél az alfelen, szájban",

5 02 utóbbi eleintén az ajkakon ül, késöbb

átmegyen a nyelvre, а `111011110111111'0, ga

тта, _ ‘l д, î' ‚

А2 újsziilötteknek leginkább ajkait 10—

mijn meg а bujafekél'y, seria ñajkà csecs

blińbóyából ragad el, mcrtgyakori éŕillet'fvan

а gyermek szája s ezen életmů 1162511. l(.lòtirl

nal des connais. med-chir. 1843 Nro. 2.)

(Vége.) ' i

Kováce

$0. Gyakńrlatl lzemiélödé

sek az alkotvänyon (constituti

onnel) bujaseny fölött; С h 011! 0!

f pr.~tól. A bujasenyves bántalmak orvoslását

illetöleg szerzö azon nézetben van, mikép az'

‚ egyszerü lobellenes gyógymód nem 0103011—

d5, gyakmn kórismétlésekre ad* nlkalina't, .if
e miati, .aiÀ higàny elsöééget érdemel, liogy`

azonbanl mind azo'n összeköttetések, melyek~I

ben а higany mais gyógyszerekkel együti ren-J

deltetik, hatányosságát nem emelik, hanem'

c'sonkitjákl Ó tehát ezen szert'magáben ad

ja, Vmég pedig belsöleg kis adagokban lia-A

nem hosszú ideig (5-6 hónapig) folytatvan,

Igy a rágó higanyból 1‘2 centigrammemyit (lío

szemernyii) rendel reggel 05 estve.v Ezen

gyógymód ulán Ch. soha másod-rendü bán'

talmakat nem tapasztalt. E mellett a 110103011—

nek nem szükség szigoru étrendet tarianiok ,‘

s foglalatosságaikat is végezhetik. `Az è

111052100! lrendiszer igen пазу ingerlékenysége

mellett nyákos italok rendeltetnek. Ezen

gyógymód elsörendü bajok ellen lévén irá

n'yozva, "másodrendü bánialmak legyözésére

következö móddal él: A betege'k 0201611 vagy

2
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higany nélkül orvosoltattak, vagy ezen szer

rel hosszabb ideig haszon nélkül éltek; az

utolsó esetben ezen szer többé nem ismétel

tetik, hanem más kisértetik meg. 40 év elò'tt

La flecteur nedsürüjével (roob) kedvezö

eredmenyek hozattak elö, késöbben Fels

fözete szinte igen jó sikerrel használtatott.

Szerzöaz iblanytlò'képena hamiblanyt

igen jó sikerünek tapasztalta, különösen egy

asszonynál, ki csontbántalomban szenvedett.

Még egy más esetet is hoz elö, hol egy

csontlájdalmakban szenvedö asszonynak 3 hó

napig lolytonosan a rágó higanyt adá, a bán

talom azonban csak a hamiblany haszná

lata után tünt el egészen. (Journal des con

naiss. méd. Avril 1842.)

M e с z n e r.

Nö- és gyermekg'yógytan.

и. A lópmltkór (emol-oni.)

él vérhlńny (anaemia) сущ-ше

keknél; Dr. Becquereltöl. _ Mit ér

так a vérhiány alatt? Ez alatt értjük a vér

golyócskáknak a vérben lett aránylagos ke

vesbülése által az életmüségben elöhozott kó

ros változatot; és ezen általános vàltozat

vagy a kórjelek, ~melyek által e kór nyilvá

nul, gyakran minden pontban igen megegyez

nek а sápadtkórt jellemzö tüneményekkel. A

két kór közötti alapos különbség csak abban

rejlik, hogy a vérhiány azon okoknak követ

kezménye, melyek nagyon elgy'óngiték az

életmüséget, ilyenek: a vérnek vagy más

nedveknek bò' kiüritései, megelözött nehéz

betegségek és az életeröt kimeritò' nya

valyák. ^

А vérhiány oly kóros állapot, mclyet

gyermekeknél igen gyakran tapasztalhatni; fö

jellemei a következök: a gyermek elsoványo

dott, sápadt, höre gyakran viasz-szinü és

mintegy félig átlátszó, ereje jelentékenyül

megfogyott, arczkilejezése betegos, hamar

ellárad, nem tud futni, sem lépcsökre hágni,

étvágya kiilönös, emésztése gyakran kinos

ès rosz, gyakran szenved hasmenésben, mit

ugyan néha a zsongitó szerek csillapitnak,

de néha azoknak is ellentáll. Ha a gyerniek

hosszasan futni vagy csak sebesebben is akar

menni, lélekzete tüstént elfúl, szive jobban

ver. А чёгКегдпвёзб élelmlívek vizsgálása

gyakran zúgó morajt hallattat a szivben és a

nagy fejiiterekben (art. carot.); ez utób

bi leggyakrabban fordúl elö, és általában in

kább, lélbenhagyó mint lolytonos, _ a mi

lelnötteknél épen ellenkezô'leg történik.

A csccsemök vére elhigul, és ezen meg

ritkulás a vérgolyócskák jelentékeny keves

bülésében , valamint igen gyakran a vérnyirk

(serum) fehérnyéjének (albunien) is csekély

fogyásában áll. Szerzö több vegybontást tet!

az ily állapotú gyermekek vérével, és azok

azt bizonyiták, hogy az Andral és Gavarret

u. u. által nyert vegybontási eredmények né- _

mi csekély módositásokkal a gyermekekre is

alkalmazhatók.

Ha a más kórok iránti hajlamot flgye

lembe vesszük, melyek többnyire mindig

szomorú belolyást gyakorolnak az ily gyer

mekekre, következö alapelveket állithatni lól

a vérhiányos gyermekekre nézve. Ezek szám

talanszorta jobban ki vannak tétetve mint más

gyermekek bármily ncmü betegségeknek. A

ragályos betegségek ezekcn leginkább dühön

genek; a nyálkakórok (phlegmasia) kivált a

tiidönyálkakórok ezeknél gyakoriak, valamint

a szélkóroknak többléle nemei; nem ritkán

börükön üdült vizenyek (oedema) jönek elö;

a bör Sokkal könnyebben lekélyesedik ki mint

más gyermekeknél; a külbörrák (la gangrè

ne du tégument externe), továbbá a szájrák

vagy vízrák is kilejlödnek nálok. A yérfolyás
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nagyon ritkán temadja meg öket, egyéb

nedvfolyások és vlzkórok nagyon gyakoriak

az ily vértelon egyéneknél. Legtöbbször jön

elö a nyálkás hasmenés, némely gyönge lev

ánykáknál a fehérfolyás. Ezen gyermekek a

vízkórnak egy különös nemében is szoktak

szenvedni, melyet szerzö leirt a „Bulletins

de la Société anatomique“-ban (1. alább), mit

vérhiányi vízkórnak nevezhetni.

A giimök (tubercula) igen könnyen

fejlödnek ki vérhiányos gyermekeknél, kivált

akkor, ha az elöleges fóltétek nálok гона

láltatnak.

Számtalan körülmények közölt fejlödlie

tik ki a vérhiány, a többek közt:

A kimerülésre alkalmat adó minden ok

elöhozhat-ja a vérhiányt. 1de tartozik a táp

szerek kevés volta, vagy a kevéssé tápláló

szerekkeli élés, a világosságtóli mcgfosztás,

egészségtelen, nedves, homályos helyeni la

kás, testi пазу fáradalmak, hosszas elme

gyöngitö munkák, vagy oly munkák, melyek

arányban nincsenek a gyermekek életkorával

s elmekilejlödésével; az önfertòzés, rövid

álom. Ezen különbféle esetekben nem ritkán

láthatni mint fejlödik ki és mint halad a vér

hiánykór a gümò's vagy görvélyes bántalmak~

kal egyenlo lépésben. — На a kórtan körébe

pillantunk, sokféle okokat találunk, melyek

vérhiànyt hoznak elö'; — tapasztaljuk e kórt

a hagymázos lázból lábbadozóknál, néha а

börküte'si lázaknál, melyek vagy igen erösek

vagy hosszas ideig tartók voltak. Kifejlödik

továbbá rendelleues bö vérkiüritések vagy

báriiiily bö nedvvesztések utáu. llyen a bö

vizellés, izzadás, hasmenés, genyedés.

A vérhiáuy néha a görvélyes bántalmat

az angolkórt (rhachitis) is körébe ragadja,

vele szövetkezik. Van még egy bántalom,

melynek következtében, midön enuek még

semmi más kórjelei nem tüntek fel, a vérhi

ányt tökéletesen jellemezve leljük; történik

ez a gümökór elsö korszakában, hol a vér

hiány annak mintegy elöjele. Még nem tör

tént ugyan semmi lerakodás, de az egészsé

gi állapotnak általános rosz volta elò're mu

tatja a keletkezendö giimöképzés munkálatát.

A gümökór elsö korszakában mutatkozó vér

hiányos állapot gyermekeknél gyakrau

'ósszezavartatott a sápadtkórral, és valóban

számtalan tapasztalatok vezetnek azon véle

ményre, hogy gyermekeknél is ki

fojlödik a sápadtkór (chlorosis). En

nek kórismerete azonban igen nehéz, és reá

gondot s fìgyelmet eléggé nem fordithatunk.

A mi a vérhiány gyògyitását illeti , bö

vebben elöadja szerzö, miután a sápadtkór

ról is értekezett; jelenleg elégedjünk meg

azou köznézettel, hogy e czélra okosan tett

egészségi rendszabályokkal összekötött зубн—

gébb zsongitó szerek több hasznuak, mint

a vasnemü és erösebb zsongitó gyógyesz

közök. —- —— `

А sápadtkór (chlorosis), mint а

vérhiány7 kiilönféle viszonyokbau és beteg

ségek után mutatkozó kóros állapot; mindkét

kór azonban lényegére és föjellemére nézve

ugyanazonos (vérgolyók kevesbülése а vér

ben); vérhiányt sápadtkór nélkül, és ve'rbö

séget sápadtkórral látni nem lehet. Lássuk

azonban, ha sápadtkór fejlödhetik-e ki gyer

mekeknél?

A k1 tlgyelemmel kiséré a szükölködök

osztályát és különöscn a párizsi beteg зуек-

mekek kórházát, — az elött e kérdés meg

fejtése nem leend kétes és nehéz dolog. Há

rom év alatt, midön szerzö e gyermekkór

házban mulatott, minden kórrajzokat szor

gosan összeszedvén, melyek csak tapaszta

lása alá jöhettek, csupán свай egy sápadt

kóros esetet talált egy 7 éves leánykánál;

ellenben mindkét nemü gyermekeknél kifejlett

vérhiányos állapotot igen nagy számmal lú

tott, mint igen sokféle betegségeknek követ

о
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knelmi kórtüneményét. A решён magán

gyògygyakorlatbap pedig a társaság [авен

dagabhjai каша nem ritkán talált sápadtkórt,

gyakran а legtökéletesben jellemezve. 

ASj'ilpadticóri jelek; sápadt, halvány

hör; тщета arçz; az értelemnek erös ki

fejlége ; többnyiro játékszerelés, melybe ha

так hclefáradnak а gyermekek; gyakran nemy

tudnak ваша, lépcsöt hágni паду fáradság és

a szl'v erös dohogása ne'lkül. Ide járul a fél

föfájás (migrain), mely különbözò' idöszakolc

36 ¿16, nella s, nella minden 5 nap

alatt. E föfájás néha igen erös, és hányást

is eszközöl, valamint lázas rohamot hoz elö.

Az erös n_apfény, vagy hideg behata'sa 016

hozbatja a rohamot, s ilyenkor a föfájáshoz

kábultság is szegödik. Az ilyen kis betegek

nek élvágya mérsékelt; többnyire székreke

dés van jelen, a midön is gyomor és alliasi

fájdalmak jelenkeznek. Az érütés rendes, de

általában elég gyors, és mérsékelten erös. A

szivütés tiszt-a, világos, minden rendellenes

zúgás nélküli, — néhol azonban zúgás is

hallatszik. A nagy`fejüterekben (art. carot.)

azonban a zúgó тога) igen erös, folytonos;

néha egyik oldalon jellemzöbb mint a mási

kon ;` a kis leánykákon igen sokszor fehérfo

lyás mutatkozik ha nem пазу mértékben is.

—- Ezek a fö jellemek, melyeket szerzö a

gyermekeknek általa vizsgált sápudtkórára

nézve feljegyzett.

Gyógymód. Az ily gyermekek el

méjét нет kell nagyon tcrhelni, öket na

gyon szorit-ván a muukára, mcg kell engedni

a testnek különbféle gyakorlásait, játékot,

Vcsaklzmgy a пазу futkosástól örizni kell öket ,

nehogy magy szívdobogásuk legyen; hasznos

a - mérsékelt lovaglási gyakorlat, szamarazás.

A vasnemü szerek használata itt javallva van,

de c_sak kisadagokban kell a szereket nyuj

tani; паду adagok száraztják a torkot (leg

alábh ily érzést hoznak elö), паду szomju

ságot eszközfólnek`7 köhògés söt láz sem ritka

tunemény ez csetben. А vasas vink és а jó

borok (kis adagban) haszuos иерей. -. Az

étrend erösìtö игуан, de nem ízgató; az é

telek könnyen emészthetök. A hideg _ kü

lönösen a tengeri fürdök mind a vérhiányhan

mind a sápadtkórban ,Swnvedöknok legjobb

gyógyszerök. Javasolhatók a vasas fördök

is kevés enyvvel vagy koßëßnyával ve

gyitve,` .

Ezen gyógymódot javasolja Becquerel a

Vvex'luglny és a sápadtkór ellen; mind кыш

nek ugyanazon egy gyógyitása van; tekiutet

be kell azonban v_enni a kórszöveményeket is.

(La Clinique des Hopitaux des enfants. Nro.

4—6.) Károlyi.

и. A vizkór ишиас ne

шеи-ы gyermekknrbnn; Dr. В е с q e

reltöl. A vizkór legújabb idökig ritka be

tegségnek tartatott a gyermekkorban, ámba

tor minden orvos7 ki gyermekbetegségek

észlelésével foglalatoskodik, megfogja valla

hogy az gyermekeknel épen olyan ál

talúnos, Amint: felnöttek és öregekuél, csak

ni,

azon különbséggel, hogy okaik és eredetiik

módjár-a nézve egymástól némilcg elternek.

Sz. jelen értekezésében a gyermekkorì viz

kórok általános képét adni, egy az okok

vizsgálatán alapúlt fólosztási kisérletet tenni7

s f6 gyógyjavallatjait olvasóival шьет a

karja.

Mind a helybentámadt (idiopathicus)

mind a kórjeli vizkórok gyakran fordul

nak elö gyermekekuél; székiìk a savós bár

tyák- (has-mellhártya ешь.) és sejtszövetben

lehet. A térjmbeles (parenchimatosus) élet

muvekot is ellephetik, melyek fökép az

úgy nevezett savos kórszunny (diathe

sis serosa) befolyása alatt savóval könnyeu

beszürödnek.

A gyermekkori vizkó-rok következö osz

tályait állitja föl: 1) Savós hártyák gynladása

kóvetkeztében támadt vizkór. 2) Valamoly`

о
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más elválasztás visszanyomása következtében

eredi vizkór. 3) A vérnek valamely bebizo

nyl'tott változása vagy vérhiány (Anämie) Yál

ш fóltétezett vizkór. 4) Különnemü okok ál

tal elöidézett s valószínüleg a vérnek vala

mely, természetére nézve még ismeretlen,

másizásától iìiggò' vízkór. 5) Az úgynevezett

szenvedöleges тип. 6) Vizkór, mely a

visszeres keringés valamely mechanicai aka`

dályán alapnl.

>il) SavósV hártyá'k gyuladása'

következtében támadt vizkór. A

savós hártyák gyuladása mindenkor попё

lyos, néha a valódi genylaez валета foly'a

dék kiömlését vonja maga után. Ezen osztály

taglalásánál nem sokáig tartózkodunk, mint~

hogy nem valódi vizkór, melynek jellemé

hez csak tiszia, дыша, genyes pelyhek

центы savó kiömlése vagy besziírödése tar

tgzik.

2) Valamely más elválasztás

visszanyomása következtében е

redt vizkó r. Szerzönek csak egyszer va

la alkalma az ezen osztályhoz tartozó víz

kórt észlelhetni ; ez börvizkór volt, mely а dús

kigözölgés visszanyomása utún támadt. Egy

8 éves, játék által igen fólheviilt leányka

hideg vízfolyamba esett, melyböl azonban

azonnal kihuzatott. Még azon nap'estéjén vé

песец észre a börvizkór kezdete, mely igen

hamar elierjcdt, s nem sokára has- és mell

vizkórral szövöd'ótt. Ezen általános vl'zkór»

mely has és hugyhajiók által orvosoltatott,

minden bá.násmódnak ellenállt, s 2 hónap

után a gyermek áldozatja lett. a mindinkább

terjedö vizkórnak s egyik beszürödöit tag fe

néjéniek.

3) A vérnek valamely bebizo

„умом változása, vagy vérhiany

által föltéizezett vízkór. Ezen vizkó

rok nyilván leggyakrabban vétetnek észre

gyermekeknél, s igen nagy számu okokon a

lapulnak, melyek azonban mindjájan termé

szetre nézve egyenlö vérmasiiásbólindulnalr ki.

Ez avértekecsek és fehérnye kevesbülésében

áll. Az utólbik különösen jellemzö ezen viz

kórok egyik változatában, mely а vesék

egyik elfa]ulása (Bright betegsége) követke

zéséhen támad. - Ezen vérhiány követkoz

tében támadt vizkórok okai elösz'ór azon

rosz életrendi állapotok, melyeknek а gyer

mekek aláveivék; ide юноши az alacsony,

egészségtelen nedves helyeni tartózkodás, a

nem elegendö öltözet',"‘a` тов: vagy gyenge

tápla, a betegségek következiében elöho`

хоп kimerités. _
I Így gyermekeknél nehéz betegségek

után a lábádúsi szakban gyakran valóságos

vérhiányos {Шаром észlelhetni, mely gyak:I

ran vízkórral, kiilönösen a végtagok vize

nyes daganatával van összekötve; e tekintet

ben sokkal nagyobb bei'olyással vannak az

általános betegségek, például a надуты,“ а

lázas kütegek, mint a helybeliek; ezuián

gyermekeknél sokkal hamarább, mint koro

soknál, hozatik elö ezen vérhiányos àllapot,

és gyakori következménye a vizkór er'o'sebb~

kiüritések által, legyenek bár azok azuián

vagy a betegség (hasfolyás, vérfolyásokstb.)

vagy az orvoslás (erösb lobellenes gyógymód,

gyakoribb has- és húgyhajtókkali elés) követ

kezményei. —— Három `láztalan beiegségnek

u. m. а mell- és haséletmüvek gümökóra,

a csontok görvélyes hántalma, s a ho's`szab`b!`

ideig bartó fene - utolsó szakában szinie

gyakran шершень а vérhiány, s néha avi'z

kór, különösen a-_z alsó végiagok vizenyel

(oëdema). ". ‚

Ezen vizkórok némely közös áitalános

jeleket muiatnak: 1) A vizkór а vérnek má

sitásával képezi az egész betegséget. 2)

Minthogy a másitás a vérben gyökeredzik,

sziikségke'pen következik, hogy а vízkór

nem helybelisül, szöve

tek ós életmüvekre kiterjedni igyekszik; in

nét a vizkór általánossága igen bélyegzö jel.

hanem minden
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3) Minthogy a vér van megváltoztatva, a

vizkórral majdnem mindég együtt létezik has

lolyás is. 4) Az ériités gyengese'ge, a luvó

zörej (Blasebalggeräusch), mely néha a fej

üterekben hallatszik, végre a hör szintelen

sége és halványsága mind olyau kórjelek,

melyeket inkább a vérhiány, mint. a vizkór

következései gyanánt kell tekinteni.

Jóslatra nézve igen különböznek ezen

vizkórok egymástól, e tekintetben föképen

az okok határoznak, (valjon sorvadás, gör

vély, Гене által hozattak-e clö ?)

На a gyermekek ugyanazon okoknak

maradnak alá vetve, s а betegség már igen

elöre haladott, akkor a halál bizonyosan be

következik; ha azonban az okok mindjárt ele

inte legyözetnek, gyógyulást reménylenünk

lehet.
I Orvoslásra nézve ezen vizkórok több

általános javallatokat mutatnak, melyekre az

orvosnak fökép kell ügyelnie. 1) Azon beteg

se'g ellen kell munkálnunk, melytöl a vérhi

ány, következöleg a vizkór is Trigg; igy gü

mös és görvélyes szenveknél , igy a lenénél.

2) Az okot kell eltávolitanunk , mely a

vérhińnyt elöhozta; igy a rosz életrendct ja

vitani, a vérlolyásokat s más kiüritéseket

elállitani. _

3) Avérvegyet kell megváltoztatnunk.

Щеп egy idöben az étrendi és zsongitó sze

reket fogjuk használni; az elsök közé tartoz

nak az erösitö tápszerek, az utolsókhoz -а

vaskészitmények, a kina, ratanhia.

4) A mi már maga a vizkór eltávolitá

sát Шей, ez, ámbátor a vizkórok többi ne

meiben igen lontos és szükséges, jelen esc

tekben csekély jelentöséggel bir, minthogy a

has- e's húgyhajtók, melyekkel ezen javallat

kivitelére élniink kell, a vérvegyet még in

kább elrontják, a vérhianyt s ennek követ

keztében a vizkórai hajlamot is még jobban

fölmagasztalják. _

A Bright-lele betcgség gyerme

keknél gyakran lordul elö; а veséknek- azon

kórállapotja, melyen ezen betegség alapszik;

fökép vörheny, görvélyes és gümös szenvek,

szivbetegségok által hozatik elö; gyakran a

zonban magától támad olyan okok befolyása

alatt, melyeket nem ismerünk. Ezen vesebe

tegség következtében naponként bizonyos

mennyiségů fehérnye ürittetik ki, mi által vér- '

vegyváltozás (a vértekecsek és lehérnye a

ránylagos kevesbiilése), és vizkór támad; mi

ért is ez vérliiany által eredi vizkórnak ne

veztetbetik, mely köriilményt a B right- fé

le betegség orvoslàsában mindég szemmel kell

tartani.

4)Különnnemü okok által elö

idézett, s valószinüleg a vérnek

valamlely természetére nézve

meg ismeret'len másitásától lüggö

vizkór. Ezen osztályba а vizkórnak csak

egy neme soroztathatik, az t. i. mely néha

vörheny következtében támad. Vörheny kö

vetkeztében 3 különléle vizkór eredhet: 1) A'

vizkór csak kórjele a Bright-lele betegség

nek, mely a vörhennycl gyakran szövevényt

képez. 2) A vizkór vérhiányos úllapottól fúgg,

mely gyakran a lábbadási szakot kiséri. 3) А

vizkór ezen osztályba tartozik. Vörheny után

t. i. gyakran fejlödik ki vizkór, különöscn

börvizkór, mely majd nem mindég a lehám

lás szakában támad. Néha meghütés követ

keztéhen ered, igen gyakran azonban hiány

zik ezen okozat, s ekkor a vizkór eredetét

‘ а küteg sajàtlagos mivoltában, s talán а vér

nek hizouyos , eddig még ismeretlen válto

zásiban kell keresnünk. Ezen esetben a has

és húgyhajtók köz'ónségesen haszonnal a

datnak.

5) Az úgynevezett szenvedö

leges vizkórok. A' régiek mind azon

vizkórokat, melyeth mi a 3-ik osztályba so

rczánk, szenvedölegeseknek nevezték, ezek

röl ваш többé szólanunk nem kell; s a viz
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116101‹_сва11 egyetlen egy nemét említjük it

ten, melyet szenvedölegesnek tekintenünk

kell, azt t. i. mely szélhüdéses részekben

támad. Gyermekeknél a szélhiidés gyakori

következése az egyszerü vagy csigolya 050111

‘ szú últal föltételezett gerinczbetegségeknek.

Kezdetben a szélhüdés az egyetlen kórjel,

azonban mennél tovább tart, annál inkább

fejlò'dik ki, s a nélkül hogy vérhiányos ál

lapot volna jelen, a végtagok savóval szü

ríídnek be; lassan lassan a vizkór mindin

kább elterjed, has- és mellvizkór fejlödik, s

az egészet többnyire a tüdök vizenye zár

ja be. .

6) Vizkórok, mely a visszeres

keringésnek valamely mechanical

akadályán alapul. Ezen vlzkórok tu

lajdonképen azok, melyek a kórjeli (sym

ptomaticus) nevet megérdemlik, minthogy

életmüves Abetegségekliez, melyek által tá

madnak, kötvék. Jelenleg csak azoknak föne

meit állitandjuk elö: 1) Életmüves szív

bántalmak következtében támadt

vizkórok gyermekeknél ritkán fordulnak elö7

minthogy azon szivbajok is nem gyakoriak.

2) A máj kökemsége (skirhose) által

elöhozott vizkórok szinte ritkán észleltetnek

gyermekeknél; szerzönek 3 év lefolyása alatt

két ilyetén esetc volt. 3) Agiimök, kifejlö

désök alatt s a nagy visszeres edénytörzsö

kökrei nyomás által szinte elöhozhatják a vÍz

kórt. A kis agy fólsö részén néha találtatnak

gümök, melyek az egyenes visszeres öböl

(sinus rectus) átméröjét összenyomván ki

sebitik, söt egészen el is zárjak; ennek kö

vetkezéze aztán húzamos agyvizkór, mely a

gyomrocsokban székel. Ekképen szintea mell

és hasüregben t'órténnek nyomások a vissz

erekre gümös mirigyek által, melyek aztán

vizkórt vonnak magok után. (Journal für Kin

derkrankheiten Band l. Heft 4.)

M e с 2 n e r.

 

Eredeti értekezések és közlések.

А laslú s a vérhiánytóli gyermekagyvizkórról;

(Hydrocephalus lentus infantum et Hydrocephalus ex inanitione)

Dr. Rechnitz J~ános, pesti gyakorló orvostól.

(вбитыми a budapestì királyi orvosegyesulet 1844-ki Febr. 24-kén tartott illésében.) v

Az orvostan már is kimiveló'désének

azon fokáboz jutott, melyen Iáthatni,

mikép sehol világossàg, mindenhol csak

sötétség uralkodik, s mikép gyakran az

ellenkezö sarkokban találkozó eszmék za

vara soha nagyobb nem volt, mint ép

pen а jelen korban. Érezziik ugyan azon

lidérczet, mely alatt az orvostan nyög,

ismerjük a betegséget, tudjuk a seb-helyt,

melyböl amaz elvérezni látszik, azonban

még nem találkozott Aesculap, ki azo

kat meggyógyítsa. Azon szerek, melye

ket а legújabb kor ezen húzamos senyv

ellen rendelt, azon emeltyük, melyeket

mozgásba hozott, annyira killönbözök,

hogy egyikök sem igér gyökeres orvoslást.

Az orvostan élettani alapjának bizonyára

meg van a maga jó oldala, valamint meg

volt a régibb iskola empiricai szemlélíídé~
sének is a magáé, csak ne felejtsük el,

mikép a jelenkori élettanorok kisérletei,

melyeknek mégis alapul kell szolgálniok,

még távolról sem bevégezvék, mikép e

gyik kisérlet а másikat nyeli el s semmi
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siti meg, ůgy hogy eddig semmi tenyle

gest sem birunk —— természettörténeti

tekinœtben elmések és szépek azok, né

melyek éleselméjíí jàtékok; az egész ed

dig igen kevés hasznot nyujtotl. a gyakor

lati orvostannak. A górcsöi és vegytani

vizsgálodások bizonyára nem egy Шпе

mény fölvilágosltására szolgálandnak; a

zonban meg kell fontolni, mikép ezen тэ

gálódások tárgyait mà'r elörement

kórtani vàltozásoknak eredmé

nyei teszik, melyek visszonylati hatá

saikban az élettel ellenségesen müködnek,

melyelmek kifejlödését meg kell is

mernilnk, hogy azokat szabályszerü cse

kkvöségre visszahozhassuk, s ezért is

nincsen a legfontosabb és gyógyithatatlan

kórfolyamok seit-elméletének (Zellentheo

rie), melyre a legújabb kor tanított, a

gyakorlati orvostanra nézve éppen semmi

haszna. ’

А hallgatódzás fàjdalom! olyan arcz

czal lépett föl, mintha csak âltala lehetne

a legrejtelmesb és legfln'omabb kórismei

k'ulönbségeket {витает ‚ megvetöleg néz

korábbi észlelésekre, шута válain

mindamellett nyugszik  az bizonyá

ra mint természettani segédszer a kóris

mére nézve több tekintetben fontos , a

zonban tà'volról sincsen azon értéke , ше

lyet némelyek neki tulajdonltanak; mert

mindezen flnomságok közt elvesztj'uk azon

egyetlen egy utat, mely minket a kisér

letek tömkelegéböl kivezetni képes lehet~

ne, -—- а természethä, eló'itélettc'íl ment

észleló'dést. Mlglen tehát az újabb orvosi

iskola valami biztosabb és jobbat nyujtand

hat, maradjunk а betegágy melletti ta

pasztalás és észleló'désnek hivei. Ezt

mintegy mentségůl szolgáljon, miérthogy

а mindjárt elöhozandó betegségek tagla

мацы magunkat minden élettani reflexi

óktól menten tartánk, mely ugyan Шаг

nyu, de szintoly czéltalan lett vólna.

A túlheves agyvízkór (Hy

droc. peracutus _ Wasserschlag Gölis

sz.) mely leggyorsabban, a Митоз

beisö agyvizkór (Hydr. chronicus

intermus), mely leglassabban folyik le,

s a h e v e s gyermekagyvízkór

közt (H. acutus inlantum) még 2 lor

mája van ezen betegségnek gyermekek

nél, mely színte nem kevésbé öldök

lö, s ezért. nem kevésbé fontos a вуа

gyorló orvosokra nézve. Hasonló idom jó’n

az emberi élet legvégsó'bb korában is mint

a g g  a g yv í 2 k o r (Hydrocephalus senilis)

elö. -— Ezen idomok lappangva és alla~

tomosan tůnnek föl, s áldozatjaikat lá

tszólagos jelentéktelen kórjelek mellett ra

gadják el, s6t némely esetekben minden

jelek hiányzanak, melyekböl savós аву—

kiömlésre lehetne következtetni, s kóris

méhez csak akkor jutunk, ha a bonczkés

a titkokat leleplezi.

Mi ezen Ybetegeêget, lassů gyer

mekagyvízkórnak (Hydrocephalus

lentus infantum) nevezttlk, ellentétůl a

heves agyvízkórral, s megkulönlgöztetésííl

a húzamos agyvlzkórtól, melyeknek saját

ismeretes kórjeleik vannak.

Ezen kór, mely rendesen 1 ~2

éves gyermekeket táma'd meg, eredmé

nye vagy következménye elörement, gyak

ran jelentéktelen betegs'égeknek, mint so

káig tartó hurutok, csorvasságok (Gastri

cismus) kanyaróknak sat. A gyermekek

kiállott ha bár még oly gyöngéden lefolyó

betegség után is löl nem lábadnak, mo

gorvák, rosz kedvüek s szokott játékaik

hoz vissza nem térnek sat. , többnyire

ln'ányzik az étvágy, gyakori izzadások

föképp reggelenként állanak be , a has'urlllés

nagyobbrészt késlelt. lgy mulnak el he~
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tek, a nélkül hogy valamely gondébresz

16 s az orvosi segélyïszükségességét

`igénylö kórjelmutatkoznék ; a szlllék min

denkor csak arról panaszkodnak, mikép

gyermekeilmél hiányzik korábbi vidámsá

gnk, élénk arczszinuk, étvágyuk, stb.

Egyszerre minden ismert ok nélk'ul gör

csök állanak be, melyek azonban csak

hamar elmulnak, s а gyermekek ismét

korábbi állapotjukba esnek vissza; néha

ezen görcsök visszatérnek, néhàny eset

ben kifejezett félbehagyó nyomdát

(typus intermittens) vevék észre, hol

a rohamok az arcz és ujjhegyek ké'k szÍ

nezetével, hideggel sat. állottak be, s

bizonyos órában vissza tértek; más ese

tekben ismét nem, itt, hol a kinalt (chi

nin.) kisérlém meg, másoknál, hol in

gerlö szereket, vagy agyvértorlodás je

lenlétében nadályokat és elvezetö szere

ket alkalmazék, a kórjelek csak hamar el

multak,' s a gyermekek hamar lábadtak

föl. Ezen állapot azonban nem tart soká

ig. A gyermekek ismét, mint мети,

mogorvák és rosz ked'uek lesznek", nyug

hatatlanul alusznak, s álmukban gyakran

mélyen sohajtanak; nem ritkán gyönge

muló arcz- vagy végtag-rángások jelen

keznek, néha az egyik vagy másik vég

tagnak bénult állapotja is mutatkozik, mely

azonban csak hamer elti'ínik; az érverés

keveset van megváltoztatva, a szomj cse

kély, a székurités néha késlelt, néha

szabályszerû, épen ilyképen a vizellet is

esak ritkàn tér el az egészségesétc'íl, a

bör hösége nincsen fölmagaszt'alva ‚ а lá~

ta nincsen kitágulva, a szem nem iszo

nyodik a fénytöl, a fejuterek erösebb

veréseit sehol sem tapasztalám, az arcz

vonalok azonban szenvedést fejeznek ki.

Ezen állapotot 8--10, söt egy esetben

14 napig is láttam ekkép tetemes válto

zások nélkul tartani. Lassan lassan igen

elkezdenek Soványodni a gyermekek,4 а

szemek igen beesnek, homályosak, kissé

vörösek, s álomban nem tökéletesen т

vák, ugy hogy azoknak fehérét látni le

het, az álom nyughatatlán, nem панд, -

az öntudat még most sem veszett el egé

szen, kedves személycket meglsmernekq

az ágyat oda kivánják Мазут, s roszlét.

érzet'ilk álló helyzetbe nem nagyobbul:

Lassan lassan azonban álomság áll be , h6

be hóba még fölnyitják homályos vörösös

szemcikct, а láta ki van tágulva ,' az ét" '

verés kicsi és szapora, az arczvonások e;
gészen elváltozvák, s gyengeA rángások

közt lelkllket kiadják. ' ё

Mind valamennyi esetben, hol bon

czolatot tennem meg lön engedve, eze'n

körulmények közt savós kiömlést találtam

az agygyomrocsokban.

A kórjel-csoportozatokat akkép irám

le, mikép azokat_a betegngy mellett szem

lélhetni alkalmám volt. Ezen betegsêgeß

annál fontosabbnak, s szemlélödéséinkre

annál méltóbbnak tairtom,l mennél ritkáb

ban vonja heves kórjelek hiánya [Маш

magára a fìgyelmet, melyet oly nagy mér

tékben megérdemli, s minthogy az orvos,

ha csak már tapasztalásból nem ismeri e

kórt, oly könnyen csalódik, s allatomos

ellenét csak akkorra_ismerí meg, midön

az utolsó hörgés Ó't a holttest bonezolatá

hoz hívja, hogy legalább késöbben ala

pitsa meg а kórismét, melyet életben

annyi homály födé.

Korismei különböztetések.

E betegség húzamos agykérlob (menyngi

tls chronica), agylágyulás és agygilmökót"v

ral zavartathatnék össze. A h úzamos

agykérlob ritkán fordul gyermekeknél

elö, itten heves föfájás, mely fó'kép moz»

gás közben erösb'ul, s rendesen egy hely

re van szoritva, továbbá hányás, rend»

kivuli érzékenysége a szemeknek és шнек.

2l
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nek van jelcn. Az agylágyulás u

gyan szinte húzamosan lép löl, mindazál

tal mindjárt eleinte а végtagok nehézsé

ge és zsibadtsága, mely késó'bben szél

hůdésbe megyen által, van jelen. A gyer

mekek, ha ezelött már beszéltek, beszél

ni lassan lassan megsziînnek. Továbba

még lelki külekezéseik zavartak, utóbb

egészen megsziínnek, а járàs, ha ezeló'tt

lehetséges volt, lehetetlenné válik, snem

воина léloldali szélhiídés áll be. Végsö

kórszakban visszliatási tünemények szok

tak mutatkozni: tompa láz, égetö hô' bó’r,

kis, szabályszerůtlen érverés, mély álom

ság, általános szélhi'idés és halál. Nehe

zebb, néha éppen lehetetlen kórismeileg

megkìilönböztetni a lassú agyvlzkórt az

ugyglimó'ktöl, már a kórjelek azon sokfé

lesége miatt is, melyek által ezek kille

keznek, s azon hosszú szilnetek miatt,

melyeket kórnyilvánitásában tart; de tán

éppen ez utolsó s azon körûlmény, mi

szerint rendesen görvélyes kórszúny

nyal karöltve jár, nyujhalna némi vi

lágot.

Gerinczagylobbal ezen betegséget

összezavarni csak olyau orvosoknak jut

- hat esziikbe, kik egyoldalu nepi elméle

tek, s képzelt kórjelek után indulva log

ják löl а kórképeket. A betegek ittcn ki

nyujtott czombokkal s ~a törzsökhöz szo

ritolt karokkal feküszuek, minden mozgás

láìdalmat gerjeszt, itt is ugyan görcsök

állanak be, mindazáltal az öntudat nin

csen megzavarva, továbba szívkórjclek,

mikró'l temiészetesen а hangtömesz sem

mi lolvilágositást sem nyujt, minthogy az

ok, mint sok másban is, másutt kerosen

dö , fájdalom nyelés alatt, slit vizisszony

:'rllanak be. A gericzoszlopnak csupán ta

pintása àltal a gerinozagylobot megakarni

ismerni, oly balgàtagság, hogy az ember

nem таза, nevessen-e ily orvosok kenny».

hiviíségén, kik egy értéknélkllli kórjelt

az egész kórkép megismerésének alapjául

használják, vagy pedig bámulja-e a gya

korlati tapintat ily szörnyií hiányát.

A gyermekagybani savós kiölnlényé

nek lényét illetôleg valóságos babyloniai

 zavar uralkodik. Lehetíileg röviden fogjuk

a legkitůnöbb véleményeket egymás elle

nébe állitani. Mint gyuladás következmé

nyét veszik ezen bántalmat _ Gölis,

Richter, llufeland, Copland~

Homberg sat. Vogt ezen gyuladást
savos kiizzadványosnak nevezi, mi általY

jelenkezik azonban ilyen izzadványgyula

dás, s mikép killönböztethetik meg az

más gyuladásoktól, ezen kérdésekrei le

lelettel adós maradott. .

Minthogy azonban újabb idöben ilyen

savós izzadványok ellen lonlos szózatok

emelkedtek, mivel ott is, hol min

den tünemények után indulva életben sa

vós kiömlényre következtetnilehetett, ha

lál után ez mégis löl nem találtathatott V1.

ezen lölvótel még inkább háttérbe szorit

ваши. A lobellenes gyógymódnak sok, е5е

tekbeni tehetetlensége, s az elörejárt

gyuladás jeleinek hiánya, mit halál után

а bonczkés és górcsó’ löllödczni engedé,

okozák, hogy némelyek vagy éppen semmi

Iobállapotot _ Whytt _ vagy csak

a torlódás, ercthysmus állapotját _

Fuchs, Miinchmeyer, Krebs sat.

vennék löl. _ Jahn gyuladásos és

nem gyuladásos idomot vesz löl ; Bleche,

Piet, és Charpicntier. is nemlé

nyeges gyuladásos idomot vesznek löl,

egyikök scm nyilatkozik azonban világo

san, mikép volnának ezen idomok egy

mástól megkülönböztendó'k, s mind gyógy

terv volna e tekintetben választandó.

Neuroplilogosisnak nevezi e kórt A ute n

rieth, Schoenlein stb.; az elneve-V

zés magában igen szép чета, h_a csak
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orvoslásunkra nézve általa a betegágynàl

jobb vezetést nyernénk. Mint gyomorbél

lob visszsugárzatát tckinté B r o u s s ais ,

mely nézet már régen ellemetteték. Sa

játszeri'í láznak vették ll opfeng'árt

ner, Macbrid, Wichmann; ezen

6111165 igen kéjelmes, `minden láz saját

alapbánlalmával saji'ttszertí,` miben

611300 azonban itten a sajátszerŕí

ség, 5 mikép ismertethessék az meg,

mély hallgatással mellöztetik. Az agy

szemcséscdés és gümó'k következménye;

-— 0200 kóridomok el()’3'öl1etnekv maguk

ban , s elöfordulhatnak savós kiömlénnyel

összekötve is. Cohen az agyvlzkór

(Hydrocephalus) nevet a nosologious rend

szerbi'íl egészen ki akarja törülve 161111, 5

1101у0110, а torlódási, gyuladásogs,

és ideges agybántalom elnevezést

ajanlja; valjon ez állal ezen? betegség

kóroktanára nézve tetemesb haladást ta

nusítunk, s а betegagy mellett 016511 16

111а521 nyerünk- e , önök birálatára lia

SYOm- ' .

На 11 közvetitö okozalokat, melyek

az agyvízkór szàrmazásàt killönösen 016

mozditják, tekintj'úk, akkor a követke

zökre akadunk: 1) A gyuladásnak

nem igen magas loka; igen mages

foka gyermekeknél igen ingcrlékeny ideg

és igen mozgalmas `edényrendszerüknél

fogva , még mielò'tt savó-kiömlény 101

ténhetnék, gutaütést, szélhíídést és ha

11111 (az úgy nevezett Gölis savógutaiitése

Wasserschlag) -— 1102 elo' ; mérsékelt

foka а gyuladásnak vagy a torlodàs maga

kedvezó' нашитыми kam Savas

kiömlényt vonhat maga után. Ezen álla

potok vagy rokonszenv'uleg, allia

si bántalmak következtében fejlödhetnek

ki, vagy kórjelenetileg, fogzásinger

sat. következtében, vagy helybelileg,

az agynak elsŕírendů megbetegedése, élet

mííves bántalmai, gümíii, csontdagjai 51.

által, molyck izgatásaik által а vérnek

erc'ísbült odafolyását, az ingerlékenység

kimeritése, a vérkeringés akadàlyozása

és pangása által savókiömlényt eszközleni

képesek. 2) Bizonyos kórfolya

mok, melyek természetüknél fogva sa

vókiömlényekhez klilönös hajlammal birnak,

u. m. az orbánczos, czúzos gyuladások. 3)

Bizonyos járványalkotványok,

melyek ilyetén kiizzadványos gyuladàsok~

nak killönösen kedveznek. 4) Az 6101

m un ka s s 6 g nak Ienyomó lieliatvz'i~‘I

nyok általiV kimerítése; ehhez nem

ritkán az elmélet és divat is járulnak; oly

orvosok t. i. kik mindenhol csak gyuladást

sejdítenek, véri'iritéssel, édes higanynyal

nagy mértékben adakozók, minden ro

konszenves torlódás vagy csekély félre

beszédben heves agyvízkórt vagy éppen

agylobot látnak, hideg leöntözéseket, bo

rogatásokat, átalában tetemesb lobellenzést

oly pazarlólag használnak, mintha az élet~l

munkasság kimerithetlen volna, vagy

mintha а természetnek a kórfolyam kive

tésére mar-semmi eröre sem volua többé

szüksége, 02011 oktalan búnásmódjuk 61

1111 éppen azon állapotot ide'zik elö, mely»

töl meg akarák az életml'íséget óvni.

A lassú agyvízkór jóslata legtöbb

esetben nem kedvezö; -—— mennél ko

vésbé volt azonban az életmunkasság

elörement rosz behatások által megbánt

va, mennél inkább lépnek а ч15521ъа1651

jelek az eló'lérbe, annál nagyobb remény

mutatkozik a beteg megmentésère; rosz

jel, ha az érverés a betegség lefolyása

alatt a rendcs állapolnál lassùbb'à lészen,

ilyen gyermekek többnyire elvesznek; 

éppen oly rosz ha az arczvonalok igen

hamer elváltoznak s а has igen nagyou

összeesik. Ha а gyermekek vidámak , ál

muk nyugalmas, a bó'r munkás stb. 1032

Q
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-—— akker sok esetben jó kimenetelt le

het várni. _

А lassú agyvízkór gy ógyitását

illelöleg az egy részt már az eddig

mondottakból tl'înik ki; erösebb lobellen

zés, nadályok, édes higany mindenkor

nyilvános kárt okoztak. Egy ily esetben,
hol egy másik lorvos nadályokat alkalmaz

tatott, néhány órányi idd alatt az egész

testen pat'écsok ütöttek ki, mire а gyer

mek álomkóros lett, s 24 órányi idöszak

alatt meghalt. A föjavallat mindég oda 1e

gyen irányozva, hogy a beteg erejét alá

ne ásván, egy részt az agytól elvonólag ,

más részt a kiválasztási élotmüvek mi'ikö

déseit elämozditólag hassunk. Eczetsavas

haméleg (Terra fol. tart) csillaeczetméz

zel (oxym. scill.) ziliz, perje-fó'zetben

(ать, gram.) késó'bben piros gyííszü (dig.

purp.) kis adag káforral, s hánygyökér

rel tört adagokban, mustárpépek, hó

lyaghúzók ,' melegI mustárborogatàsok a

lábakra rendesen meg fognak а javaliatok

nak felelni. Néha azonban erélycsben

szükség a bélcsó're hatni, hydromel in

fantumfot, hashajtó forrázatot (Inf. laxat.)

абс jalappát is rendelui. lla a bò'r csere~

рев, száraz ; lágymeleg eczetteli mosások jó

téko-nyan fognak halni. Ha пазу eró'fo

gyàs áll be, akkor gyönge kálmos-forrá

zat, káfor, kapannó'r (amica) söt pézsmá-y
val is vkis adagban van javalva; az étrend

könnyen tápláló legyen, s frisv levegöre, jó

dajkatéjre sat. is forditassék goud.

M. Hall, Abernethy, Gooch

Hydrocephaloid nevezet alatt sajátlagos

kimerltésbŕíl származó agyvlzkór~nemü be

tegséget hoznak eló'. Hasonlit az agg-egy

vízkórhoz (Hydroo. senilis), kimeritésböl

származik mint ez, és semmi vagy osak

gyenge visszhatási yjelekkel lép fol. M.

Hall után 2 kórszaka van ezen beteg

ségnek, az izgatás és a tompaság szaka.

Az elsííben még gyenge visszhatás látszik

jelen lenni, az utolsóban az erök meg

szííntek munkálni. Ezen betegség nálunk

is az alsóbb «'.isztálybany gyenge, eró'tlen

пшена! nemzett gyermekeknél fordul elo".

igen is természetes, hogy azon szomoru

hatmányok, melyek a szegénység kisére

tében jelennek meg, mint pinczelevegó',

elromlott tàplálat, tisztasság hiánya, rosz

tápnélküli tej, sokkal veszedelmesebb be

folyást gyakorlanak a gyermek mint a ko

ros életmûségére. _

Az egész kórkc'p kimerítésnek és

vérhiánynak jeleit mutatja, miért is a

vérhiánytóli agyvizkór (Hydrocephalus ex

inanitione) nevezetet sokkal alkalmatosabb

nak tartom. Az elsó' szakban a gyermek

пазу ingerlékenységet, tetemesb érzé

keuységet mutat, álmából gyakran гот

ad, az aroz vöro's,` a test felülete forró,

az érverés szaporàbb, többnyire nyál

kásv`v liaslolyàs van jelen. Ha semmi javu

lás sem áll be, akkor a betegség а 2-dik

szakbq megyen allai; az arcz elhalványul,

a pofák meghidegülnek, a szemek lélig

zárvàk s érzéketlenek maradnak а lényin

ger iránt; a lêlekzós lassúva, szabályta

lanná, s sohajokkal „душе, а hang

durváva lészen; nem ritkán száraz kínzó

köhögés all be , az ero' mindinkább fogy,

a lélegzé's hörgös, а lábak hidegek, az

érverés kis, gyenge, s he segély nem

hozatik, a betegek Csak hamar elvesz

nek.

M. Hall ezen betegség okát щам

nos kimerítésben _ vérhiányban _

keresi, mely vagy magatól eredö, vagy

valamely mesterségesen clöhozott soká

ig tarló hasfolyás„vérvesztés vagy más

kimeritö betegségben veszi származatát.

_- Abercrombie összehasonlítja e

zen kórt a régiebb írók ált-al „Apoplexia

ex inanitione“nak nevezett betegséggel.
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G о о ch az okot valamely gyengeségbe ,

s az agykeringés elégtelenségébe helyezi.

-— С а n s ta t t, , ki ezen bántalmat аву

vérhiánynak (Gehirnanämie) nevezi, kö

vetkezöleg igyekszik az okot élettanilag

magyarázni: „Mennyivel inkább gyengit

tetik valamely életmií vagy azÀ életmůség

erélye (Energie) vérhiány által, annyival

nagypbb mértékben magasztaltatik annak

ingerlékenysége föl, a leggyengébb inger,

melyre killönben aligha valamely visszha

tàs következett volna, vérhiányos életmií-l

ben, még tökéletesen megbénulva nin-

csen, látszólagos heves visszsugárzatot

idéz elö.“

A jóslat azon esetekben, melyek-`

ben a betegség még elég korán ismertetik

meg, jó; azonban a halált vonja maga n

tàn, ha az, mely úgy is gyengeségen

alapul, még gyöngitö szerekkel ostro

moltatik. . t,

Gyógyitásnál olyan szerek al

kalmazandók ,A__melyek a belcsö müködését

rendbe hozni, a hasfolyást elàllítani s a

beteg erejét fölébreszteni képesek. Jó daj

katéj , mérsékelt melegség, mákony (vi

gyázva), rabarbara , marantha-keményitó’

Stb. vannak ezen kórban javalva.

Vizsgálatok а görvély és gümdkór

természete, юношам és gyógyitása köri'il.

Pr. Schoepftöl.

. 1 (Vége).

Il. Ál-görvély-alakok (pseu

doscrofuloses). Ezen elnevezést annyiban

bátorkodom használni: mennyiben az l a. és

b. alatt fejtegetett, és minden eâetre szi

goruan jellemzett betegséget „valódi gör

vélykórnak“ mondám; midíín azonban

számtalan kóralakok vannak, melyek mel

lé а „görvélyes“ melléknevet tenni szok

шк, а nélkül hogy azokat határozottabb

egységre hozhatnák, mint csupán arra

hogy azok mind üdült nedvkórok. valamely

gyermek, ki azelött igen egészséges volt,

meghimló'zik, vagy kanyaróban (Masern)

szenved; ha ezen betegsógek nem foly

nak le rendesen, idegen nedvek marad

nak hátra a vérben, mi által a bör, sze

mek, mirigyek és csontok megtámadtat

hatnak, és mi azt mondjuk: e gyermek

görvélyes. -— Valamely egészen egészsé

ges gyermek közeli és húzamos érintke

zésbe jö valamely rosznem'u sömörben

(herpes) szenvedó' egyénnel; esakhamar

szinte külbetegséget fogunk észrevenni

ezen gyermeken is, és ekkor 5t görvélyes

nek mondjuk; így van a dolog a köszvé

nyes, ruhes —— vagy más üdült kórban

szenvedó' ишак által nemzett gyerme

kekkel.- д.

Е szerint az ily betegek slbetegsé- '

geiknek alakzatai oly különbözök lesz

nek, hogy azokban könnyelmi'iség vvagy

fólmagasztalt képzelö eró’ nélkül egysé

get nem talàlhatunk; nem alkothatni te

hát alfajokat sem még most biztosralapra.

Gondoljunk csak magunlmak sok ildillt

bó'rkütegeket ide -- s ki nem tudjà,

csak maga a sömör-küteg is hányféle

idomzatban tünik föl! ezek —- köriíl~

belöl - oly gyakori, görvélyesnek mon

dott számtalan helybeli kóralakokat hoz~
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nek Мне, mint más küteges Ищет rit
kän szül. Talán az életmiives vegytan ev

tekintetben valahára jelentékeny áiláspon't'

ra vezetend, melyre támaszkodva e kórokat

sajátságosban foghatjuk löl és gyógyitand

hatjuk; de most meg a legközönségesb lo

galmakkal kell megelégedn'unk. Az ilyen

egyéneknek gyakran ninos v.

nem is volt semmi alhasi bán

talmuk, testalkatuk és kinézésök lehet

igen különbözö, minden meghatározott

nyomda nélkülí. Igy megyen a dolog а

specilieus gyógymóddal is; ez még

most nagy részt csak képzelt alapon inog.

Nem számitvàn azért ide azon eseteket,

bol visszaverödött és közönségesséyált

rübkorcsvegy vagy bujakór hozá elö az

álgörvélyt, és а melyek ellen a kénben s

higanyban biztos különszert birunk: leg

biztosabb leend eró'sen másító és vértisz

то szerekkel élnünk, mert ezek sok és kil

lönbözó’ esetekhez illenek. lllyen hasznos

szer leend már az iblannyal eró'sitett ha

miblag vízbeni oldata , ha ugyan azt ha

tányosan tudjuk hasznàlni. _ Én a kö

vetkezó' venyt készittetem: Rp. Aquae

destill. simpli. uncias dues, Kali hydroj.

draehm. dnas, Jodinae purae (az élelkor

k'úlönbözése szerint) gr. K_2. S. Ezen

oldatból a kicsinyeknek 1 kávés kanàl

nyit kell adni czukros vízben reggel és

estve; 6 nap mulva (estve és reggel)

egy kanállal többct, 3_4-ig, és 4 héti

használat utàn 1_2 hétig megsziinni;

nagyobbaknál 2_5 kávés kanálig kell

lölmenni. E mellett iblanyoldattal eró'sitett.

konyhasós lördó't rendelek minden másod

nap, vagy naponként is (a mi ugyan а

zon esetekben , melyeket az iblany gyógy

ereje megkisérlésére mint alapos kisérle

tekre basználék, a kórházban nemtörtént).

Az ételre'nézve a lisztnem'uek egészen

elhagyatnak, különben az evés idejét s

mennyiségét szabad kényre hagyva'; ezen

gyógyitás alatt leginkább sok bús-ételt

kivànnak a betegek. Az étvágy növeked

lével rendszerint а 2, vagy 3-ik héten

egy kis változás tö'rtém'kaz életmûségben,

а kezek lorrók, a lö szlnlén, а test bá'

gyadt, mintha nàtba volna jelen; az igen

nagy étvágy és erös emésztó' tebetség а

zonban ezen iblanykórt a hurutlázlól meg

szokta különböztetni. На az említett tüJl

nemények nagyon erösek; az orvoslás egy

napig megsziinik, és e sziínnapon lan

gyos lördöt kap a beteg a birálatok eló'

bozására. De többnyire а börbiràlatok min

den ilyes segélyeszközök nélkül is elö

szoktak jô'ni, és ezután nyugodtan fö

lebb lehet emelni az adagokat.. _ Mennél

erösbek az izzadások é's vizellések , annál

nagyobb adagokat bir meg а_ beleg. Én
már néhány'szor i 12çévîes I’ gyermekeknél

(kisérletképen) két nehezéknyi hamibla

csig (kali hydroj. dr. .2) és két szemer

iblanyig (jodinae gr. duo) emelém löl a

nepi adagot, és ezen adagbana szert két

hetig is minden iegkisebb vesz'ély v. kár

nélkül folytattam _ igaz hogy а legszi

gorúbb lölügyeles mellett. Azon sok száz

csetben, melyct jegyzökönyvünk 'lölmu

tathat, зимами csak egyszer sem vevénk

észre e szertöl okozott valamely életmii

ségrei káros befolyást. 'Néba igen szapo

rodik а vizellet; a szorult szék rendsze

rint könnyebbé lesz; börkütegek _ s

pattogzások is gyakori jelenségek a szer

hosszasb hasznàlata alatt. Mennél e

rf'isebb az iblanykór, mennél

cró'sebbek а birálatok, annál

nevezotesebb а süker. N'em tar

tom tehát az iblany gyógycrejét vegytani

lag kulönnemlinek (chemisch spec'il.) ha

nem másító és vértisztitónak; és vannak

elegendö alapokaim ezt hinni. Azon sok

рота- és osontgörvélyekben, melyeket.
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igy gyógyitánk, kevés kivétellel min

den gyógyulás bekövetkezett ó’t hét a

latt. Voltak azok közt 2—4 éves porcz

és esontkórok is.

A ki e nagyszeríí iblanygyóggyal bán

ni tud: az elölt a vértisztitó theák hasz~

nálata aligha valaha nagyobb sükerrel tíín

het föl; ezek csak akker hatnak, ha mel

lettök fördök is használtatnak; az iblany

pedig azok nélkül is hat. A jacea-fíí úgy

lálszik csak a csecsemöi egyszeri'í arez

léjvarra (crusta lactea) hatásol; az álgör

vélyalakok és nagyobb ilyes hetegségek

ellen pedig tontos másító szer a Zittman

fözete. A barna májolajnak kisebbfós na

gyobb adagai után láték ugyan néhány ef

léle esetet gyógyului, de ritkán аду,

és oly körillmények közt,* hogy

a gyógyhatást egész biztossággal csupán

ennek tulajdonithattam volna. A rheum

csak akkor lehet hasznos, ha az emész~

tés rosz. -- A cicutát valantíntdàrdany

készitményeket iS egyedül e kórcsapatban

hatx'ßtalanoknak találám. A vasiblany (jo

det. ferri) szàmos tapasztalatim után igen

czél- és hatánytalan készitmé-nynek mu~

tatkozolt; csak a vas hat ebben, s ez is

egyedül jobbau alkalmazható. Még vala

mire iigyelmeztetem olvasóimat. A ha#

miblag olvadékát iblany- nélkul, vkevesbé

hatányesnak talàllam; de azon esetekbenï

hol savanyu korcsvegyiték van jelen, ez

olvadékot tiszta hamaggal lehet verö

sitni. ч— . -

A _ Ill. Gümó'kórok (шьегсшозев);

vérkorcsvegyek, rmelyekáltal a test kli

lönbözó’ részeiben lerakodások történnek.

Ezen-lerakodmányi testek alakja és foko

zatának niagyarázatába itt nem ereszke

dem , Amind kettó’ eléggé ösmeretes ; ezen

részt man többen jelesen dolgozák ki;

csak. lannyit теток, hogy вышке; (Tu-A

berkeln) életmííves testeknek nem tart»

hatom.

A legbizonyosabb tények egyike az,

hogy а gümó'kórt igen különbözr'í vér~

rendellenességek, szülhetik. A vegytan

még itt sem állitott löl elegendó' kiìlünböz

tetéseket, s ki tudja, fog-e valaha? -

mert_ hiszen talán az elf'írejárt legkülönbö

zöbb betvegyi nedvváltozatok, végtére

természet- és vegyileg (physice et chemi

ce) hasonló lerakodmányokat hozhatnak

elö. Egy egészen egészséges gyermeknél

például a derékon egy nagy zacskós dag

(tumor cysticus) támad , ez kivágatván nagy

genyedés àll be, de csak hamer tüdövész

is fejlik nála ki, néha esaknem minden

visszahatás nélkül, és a tüdômirígyek а

holttestben nagy gümökké àtváltoztatva

találtatnak. Szeretném tudni, mi különb

ség van ezen gilmök és azok között, me

lyek himlö és kanyaró után lábbadozóknál

szoktak lerakódni? - mi oly gyakori

eset, mint a vörheny (scarlatina) után a

vízkór; ellenben vörheny-és vörkenyke

(roseola) után gumöket soha sem láttam.

Igy támadnak szintén gllmök - bár rit

kábban - ha a rüh visszaverödik. i

Mint mondám, mindezen gümökó

roknak nincsen bizonyos nyomdájok (су

pus); én mindenféle korú, szlnů, alkatú

gyermekeket làték ez által megtámadtatni

minden határozott külem (habitus) nél

kill.A Azon észrevételemet meg is ide mel-Y

le'klem, hogy a kanyarók után támadott

gümökórban többnyire a test minden

belrészeiben s e mellett-_néha az lzekben

is nagy szàmmal s mindenféle alakban

tëfláltatnak a gümök -- a savós hártyák

gyakran ilykor teleszórvák kölesgümó'k

kel; az eredeti gümökórságban ellenben'

sokszor_,csupán csak a tüdök állemányá

ban látunk kisehb vagy nagyobb g'umôket.
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_ Eddigeld a következö két gümökór

osztályt hozhatnám föl:

a) Az eredeti, alkotványos

g'umökór; jellemzödik ez , már mielött

képlödëse észrevehetö volna, az eléggé

ösmert tüdövészes alkotványos külem (ha

bitus phtysicus) által. Én lelkiösmeretesen

állithatom, hogy a tüdögümôket az ilyen

‘ nemů egyéneknél, 16-24 év közt,

gyakran minden gondolható ok nélkül,

söt az egészségnek legkedvezöbb (a kö

zönséges fogalom szerint e kórral homlok

egyenest álló) életviszonyok közt is láttam

шамана. Lehetne e fait esaknem vele

született mellgümökórnak nevezni , oly

állandónak láttam s vettem észre elsó'

helybeli föltllnését a tüdökben, és rend

szerint csak késöbb történnek lerakodá

sok a haséletml'ívekben.

Ь) А màsodrendů g'úmökór,

vagy álgiimökór (secundäre oder

Pseudo- Tuberculose.) Ем megeló'zi egy

_ általunk legalább fölillegesen ösmert

vérbetegség, vagy forró, vagy 'ud'lllt fo

lyamu, például: emberhimlö, tehenhim

16, kanyaró , és különbféle olynemi'i bör

kütegek, melyek többé kevesbé az em~

litett _ részinlI valódi (alhasi eredetü)

görvélykór», részint а számos alakzatů

másodlagos vagy álgörvélyhez tartoznak.

Vannak teliàt lázas (exanthematisch) és

láznélkllli (impetiginó's) börküteg után e

redö gilmök, és ezen utóbbiak kötik ösz

sze a gilmökórt a görvélylyel; még pedig

a visszaverödött làznélküli küteg-alakzatok

a valódi görvélykórnak, név

szerint, az arcztejvar és a gyermekek

egyszerü fejkosza után támadó gümök

szolgálnak kötelékíll az álgilmßkór és a va

lódi görvélykór között; s а meg nem ha

tározható álgörvélykóri làzatlan шведы:

után lerakodó gilmök képezik a köteléket

az álgörvély _ és a másodlagos, vagy

álgllmökór közt. 851 lehet mondani az

álgörvély- és a gümökór eredetre s ered

ményre nézve egy betegség.

Az eredeti glimökór ellenben szinte

oly világos jellem és külem által nyilvá

nítja magát egyéb gümökórok közt, mint

milyen határozott alakban tl'ínik elô az al

hasi görvélykór minden más görvélykóri

alfajok között. E két kórt illetô’ egyénì

killem, fejlô'dési ok és gyógyjavallat tel

jesen klllönböznek egymástól; az egyik

ben tompaság, a másikban nagy izgé

konysàg létezìk.

A gumc'íkórok gyógyitása tekinteté

ben, _- ha t. i. minden jelenségei szem

elébe tüntek már a lerakódásnak, eddi

gelé következö tapasztalatokat tevék: a

hasgörvélykór után (rendszerint elöszöra

hasban, kósôbb a hörgmirlgyekben) ki

штаб gümôk, melyek talán némileg ha

sonlitanak a gyermekaszkór (paedatro

phia, fodormirlgyek dugulása) kóros vál

tozataihoz, _ gyermekeknél gyakran

meggyógyulnak a fejvar vagy пишем (pe

riphericus) mirígydagok közbejötte àltal.

Ugyan ezt mondhatni a gyermekaszkórról

is, mit a gyermekkórházban hallgatóim je

lenlétében, kikre hivatkozbatom, söt sa

ját magánygyakorlatomban is elöjött ilyen

nemü tiszta nyomdáju esetim àltal be tud

nék bizonyltani. _ Ezen gümökór kevés

visszhatással loly le, és a gyermekek még

hurut. és lappangó làz közbejötte alatt is

rendesen jól álljàk ki az iblanygyógyot; _

fris levegö s erösitó tàplálék czélszerůen

szokott reàjok hatni. _ Úgy hìszem négy

szer tapasztalám màr az iblauynak 3_4

héti használata utàn , nyakmirlgydagok

elöjötte mellett , ilynemil tildögümô'k gyó

gyulatát. Az általam gyakran emlltett 8

éves В. grófkisasszony a legiontosb ште
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mii esetetìmutatá. -- Ezen Ä- (birá

lati) nyakmirigydagok kemények és lob

nélküliek, hónapok sô't gyakŕan évek mul

tával enyésznek- el, vagy gyenyedésbe

mennek át, midr'in is hosszas ideig foly

nak ki a genyúton a tüdögllmôk anyagá-_
hoz igen hasonló fehérnyes sajtos anyagok. ì

Én egy köszegi 11 éves gyerrneken ily

nyakmirigydagokat müte't állal mozdítot

tam el, és ekkor tisztán láttam, mikép azok

nyakgilmök voltak. Az eredeti gumr'íkór`

-— vagy egyéb másodlagos (álgümökó

ros) alakzatok ellen még eddig semmi

gyógyszert sem tudok elöhozni, mely al

kalmas és alaposnek tekintethetnék. -—

Végre 'meg kell emlltenem egy még

eddig homályban állólhelybelì bántalmat.

` Ez a görvélyesek hasmenése.

Az eredeti alhasi görvélytöl kezdve egész

az álgörvély és gümöalakzatokig, min

denik fajnál minden k'ulok nélkul

hasfolyás feìló'dhetik ki, mely igen nya

kas s melyet hirtelen elnyomni nem сапё

esos. Ez hihetó'leg oly módon történik

mint a börk'útegek (periph. lerakódások)

görvélyeseknél; külok nélkül fogy és nö

vekszik; gyakran rosz мы; és igen b'udös

afolyadék. Ez ellen а fördó'kön kivül édes

higanyt és rheumot használok tört adag

ban, )Q_-k, szemernyit egy adagra.

Összes tártalom.

1.. E kérdés megfejtése: valjon a

glimc'íkór görvélyes természetü-e, követ

` kezäkti'íl fugg: .

a) Meg kell határozni, mit értunk

а görvélykór alatt; meri ez a sok üdlìlt

kórok közt, melyek e mlrigyeket, bôrt,

szemet és csontokat tämadják meg, csak

az I. szàmnál felhozott, eredeti alhasi a

lakzatàban van p'ontosan jellemezve, és

mint kórfaj csak ily idomban határoz

ható meg.

b) Meg kell batározni, mit értünk

a gumŕíkór alatt; mert a sokféle gürńö-v

kóriajok közlìl csnpán csak az bir >mindég

határozott és minden más fajtól szigoruan '

megkülönböztetett jellemmel, mely a III.

sz. alatt mint eredeti gümökór .volt

lefrva. ‚

с) На а görvély- es gümökórnak e

zen két nyomdáját hasonlitásul vesszilk

fól: azt felelem, hog'y ezek egészen kü

lönbözö betegségek, -- különbözök hajla

mukra (dispositio), kifejlödésökre és gyógy

módjokra nézve, mondhatnám hogy hihe- -

tó’leg életmůves vegységi alapjokra néz

ve is. »

d) ЕНепЬеп ha а görvélykór

kiiejezést a'z említett és némileg àltalam

szintén elfogadott szélesebb értelemben

vesszük, s a gümökórt ugyan igy: akkor

a már szintén eló'adott kötelék mind a va
lódi, mind az álgörvélyre nézve állani

fog. Ha а kültüneményekhez tartjuk ma

gunkat, va mi az eddigi vegytani külön

böztetések hiányában csaknem szükséges:

ezen utóbb említett görvélykórok, vala~

mint a gümŕíkórok is olyan nedvbetegsé

gek, ` melyekegészen hasonló külemn mi

rígy-, b6'r- és csontbántalmakat idéznek

eló', és igen egyformán folynak le; nem

egêszen alap шалит soroztattak tehát egy

más mellé. A valódi, veleszuletett

gümó'kór ellenben mindezektöl

minden tekintetben igen kiilön

b ö zik; ki tapasztalá például ennél а gü

mös csontkór kifejló'dését., a mi amásiknál

oly gyakran egyszerre történik a gümök

nek „lerakodásával az életmííség belse

jébe?

2. F6 gyógyszerek a görvély-y

kórok ellen: --— az eredeti hasgör"

3
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kórban rlieum, liarnaggal (kali) vagy rák

szemmel összekötve; ha gyermekaszkórba

megyen át, hasonlókép rheum használan

dó, s hatása erösül dárdkészitményekkel

vagy gajak-mézgával; a valódi görvély

korcsvegyben szintén rheum a körillme

nyek szerint vassal vagy hamaggal össze

kötve'; az angolkórban f5 gyógyszer a

vas, ha gyenge az emésztés egyszersmind

rheummal párosítva. Az iblany nagy ada

gokban (iblany hamiblaggal', jodina

cum hydrojodate kali) hasznos szer а kli

lönbléle makacs álgörvélyalakok ellen, s

igy adva birálat által hat; kis adagokban

pedig lörddk és jó leg hatàsa nélkül nem

vértisztitó az, hanem csak az emésztést

erösitó'. _ A bamag mindig ott van ja

valva, bol vagy az eló'utakon, vagy а

vérben savanyu esipössêgeket sejditilnk.

Az iblanynak vassali vegy'nlékét (Jodetum

ferri) egészen elvetendönek tartom, mert

ez mint vas, а hol jelentve volna, e

léggé eró'sen nem miiködik, az iblany

lázt sem eszközölhetjük àltala ott, hol

annak birâlataiból soket reménylenénk. A

májolaj kis adagban jobbltani làtszik az

emésztést, nagy adagban nélia izzadáso

kat hoz ck'i, de egyik sem igen állandó

gyógyhatás. A dárdanyszerek leglölebb

csak az alhasra izgatva löloldólag batnak;

más hatásukat _ гамак, szigoru élet

rend s légváltozás nélkül _ solia sem ta

pasztalám akkép, hogy hitelemet megnyer

bették volna. Ezt mondhatom a cicutá

ról is. _

З) Az iblany hatását illetó'leg, ezt

êppen nem tekintem görvélyelleni külön

hatásu (specific.) szernek. Hatßa e szer

nek kétrendbeli: 1-ször az étvágyat s

emésztést eló'segitii _ melyet csekély s

középadagokban is gyakorol a gyomorra;

2~szor másltó (alterans)és vértisztitó. Ez

utóbbi hatás eszközlésérß szlikség nagy

adagokkal (2_3-szor napjában 15—

30 gr. kali hydr. )Q_VQ gr. jóddal) sok

vizzel vegyitve élni, а mi által többnyire

jódláz és hó'r- vagy vesebirálat hozatík

eid, s mint tudjuk, sokféle korcsvegy _

syphilis, hydrargyrosis sth. _ vértisz

titás útján gyógyittatik. Az elsö niód sze

rint élhetnénk vele az alhasi görvély ellen;

а második szeriut killönféle állalános Богез

vegyek, álgörvélyalakok ellen. _ Az el

sö mód szerint adva az iblany hat néha а

csecsmirígyekre s herékre, melyek (ám

bár ritkán) logynak;A a másik _mód sze

rint ez nem történik _ bírálat által el

távolittatik az iblany а testböl.

4) Az eredeti hasgörvély

bó'l kifejlf'ídô gümökór oly ne

miinek látszi'k, mely megérdem

li, hogy bó'vebb fölvilágositás

okáért iblanynyal gyógyittas

sé-k. A májolajat nem találtam scha ez

ellen sem világos hatásúnak.

Ezen tárgyról ozélßm' iövendó'ben

még bó'vebben is értekezni , és biztos ta

pasztalati tényekkel fóßépni. A görvélyes

és gömökóros betegek száma, melyre az

eddig mondottak vonatkoznak, fölül van

az 1200-0n; és ezen esetek hiven és

pontosan följegyezvék jegyzŕikönyvunk

beu. _
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платаны); börkiitegekröl;

Sauer profossortól.

(Folytatás)

`Most tehát a húzamos börkütegek

második osztályát, különösen pedig a

pikkelyes id omokat akarjuk a leg~

щипать vonásokban rnjzolni.

Pikkelyes klltegeknél 'a pikker-képló'

dest többnyire a bôrnek színváltozása еш

zi meg, miért is gyakran eló'ször foltok

tapasztaltalnak, ezeken a Folbör vagy hám

k'úlönféle nagyságu pikkelyekben válik le ,

mi mellett azonban a korábbi foltok meg

maradnak, ezeken ismét ůj pikkelyek kép

zò'dnek, s ekképen egy gyakran ismételt

pikkelyképló'dés támad. Legtöbb esetben

ezen pikkelyek a bó'rtöl elválva lehúlnak;

néha azonban nagyobb rétegekbe össze

halmozva tíínnek elö, a midön azután az

összegyülemedett pikkelyek támadnak. A

pikkelyek alatt fekvö bär gyakran megvas~

tagodik és túltenyészül; azonban soha som

fog azon valamely kóros elválasztás történ

ni, söt ellenkezöleg igen sok esetben а bó'r

gó'zölgés annyira akadàlyozott, hogyv ez ál

tal sokféle zavarok hozatnak elö a шаб—

_takhártyában, különösen húzamos huru

tok, vagy pedig emésztési nehézségek.

A pikkelyes k'útegek nem ragályosak,

ellenben igen húzamosak; csak ritkán o

koznak jelentó'sb általános bántalmat, s

korosoknál s' férfìaknál gyakrabban jó'

nek elò' mint gyermekeknél és asszo

nyoknàl.

A húzamos hörkiitegek ezen osztá~

lyához számittatnak: 1) A korpany

(Pityriasis). 2) A s ze m ölcs eny (Ich

tiosis). 3) A fé n yle ny (Psoriasis) és

4) A pikkeleny (Lepra).

A korpany (Pityriasis) szabaly

(alan foltok ki'útésében áll, melyeken kis,.

vékony korpanem'ú pikkelyek képzöd

nek, melyek lehúlnak, ismételve пташек,

de soha össze nem gyülemednek. Ezen

kilteg lázatlanes nem ragályos. '

A ko rp any néha a test nagyobb

részén van clterjedve, a mikor is alta

lánosnak (Universalis) neveztetik, v.

csak kisebb részre van szorltva, a mikor

г é s z in t es (partialis) nevezetet nyer.

Ez utolsó gyakran a fejbörön jö eló' -—

fejkorpany (Р. capitis), melynek két

változata van a ko rpa - (Pityriasis fur

l'uraoea) és a foszköalaku korpany

(Р. amiantacea); az elsó’ kis, vékony, e

gész feliiletükkel börliöz tapadt pikkelye

ket képez; a fo s zk б ala k u ellenben vas

' tagabb, csak széleivel a bó'rt érintó', tc

hat egy részt már clvált pikkelyeket mu

tat; mindkettö különösen a gyermekkor

sajátja, s a fejbó'rnek minden részein, né

lia а homiok- és halantékokon is jó’ eló’.

A korpaalaku néha korosabb egyé

neknél is fordul eló'.

A vörös k. (P. rubra) több vörös

s különféle nagyságu és idomu foltok ki

ütésében all; a foltokon kis, vékony, fe

héres, lisztes pikkelyek képzödnek, me

lyek mértékletesen viszketnek,‘ vöröses

foltok hátrahagyásával gyakran visszonter

inödnek, s eltíínésük után is még hosszabb

ideig barna vagy halvány foltokat hagynak

magok után.

Harmadik változat a tarka»kor

рану (Р. versicolor), ritkábban stöbb

*5) lnnét a псу-трапу elnevezés.

'ß
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vnyire csak aforró égalyak alatt fordul eló' д

tarka, többféle ágazatokat képezó' barna

vagy rézszínl'í foltokban, melyek a rendes

börszlnezéssel vegy'ulvék, jelenik meg;

elöjŕí a mellen, föképen a hason, ritkáb

ban a végtagokon. Ezen küteg, gyenge,

az ágy melegében kissé erösbülö visz

ketegségeu kivül semmi más egészségi za»

vart nem hoz elö, s Csak ritkák azon ese

tek, hol erŕís viszketegség nyugha

tatlanságot, álmatlanságot s emésztési za

varokat okozott. A korpanynak ezen ido

ma oly korosokat támad meg, kik forró

égalyak alatt tartózkodnak, magokat hir

teleni meghi'ítésnek teszik ki, vagy ingerlö

tápla és léles italok által a hört folytouos
vértolulási állapotban tarlják.v

A korpanynak negyedik változata a

fe k ete kor p a n у, mely oly gyermekek

nél vétették észre , kik Indiában szülctve,

Angolhonba hozattak által ; jellemzi. ezt a

bó'rnek leketés színezése, ugyanannak kor

panemü lepikkelyezésével, hol még egyes

bubornyák is vegyesen jó'nek eló'.

Az orvoslást illetó'leg meg kell jegycz

ni, hogy a korpany mindenkor önálló, sem

valamely életml'í belsô' bántalmától, sem

vérvegyváltozástól nein függó’ betegség; mi- »

ért is ezen betegség sem'mi belsó' gyógysze

reket sem kiván, 5 ezek csak jelenlévö szöve

menyek s a'zon kör'ulmény mellettyhasz

nálandók, hahogy a börbetegség hosz

szasb tartása mellett, a börgözölgés a

kadályozása által belsó' bánlalmak, mint

hurutok, emésztési gyengeség sat. 11021111

nak elc'í.

A küteg maga csak külsó’ szereket

kiván; közönséges korpanynál

egyszerl'í szappanok vagy tengerfü'rdök

elégségesek, olajos bekenések is haszno

sak; fej k 0 г p a n y n ál elörebocsátott

olajos bedörzsölések ut-án hasznosak a hi

deg leöntözések. Ha folytonosan és húza

шо5ап tartó korpanynál al senyves szin а

bó'rnek valóságos gyengeségét mutatja,

akkor sikerrel használtatnak а klnavonattal
készült kenó'esök, továbba zsongitó,y mintI

cserfa-, tormentilla-, ratán-fó'zetekkeli mo

sások. _ A tarka korp. ellen igen

dicsértetik a big halvany (Chlor. liq.) és

a sós fürdök gyakori használata.

A szemölcseny(lchtbyosis)

megkeményedésében all a börszemölcsök

nek *) (papilla), melyeken pikkelyek kép

zŕídnek, ezek azonban le nem húlnak,

hanem több ízben visszontermödvén na

`gyobb rétegekbe halmozódnak össze; ezen

rétegek alatt találtatnak a megkeményedelt

börszemölcsök mint kiálló érdességek; c

zen túltenyészet'ú szemölcsök közt a bó'r

beu többé kevésbé mely barázdak kép

zó'dnek, melyek különféle írányokban le

folyván, az összehalmozott pikkelyeket

különféleképen meghasadozzák.

Két változata van a szemölcsenynek

t. i. az egyszeri'i vagy_ kigyószíníí

(simplex vagy serpentina) és a szaru

nemü (согпеа); а2 elsó' színvàltozàsà

val és megkeményedésével kezdödika bó'r

nek, melyen pikkelyek képzó'duek , me

lyek különféle rétegekbe halmozva, zöldeq

tekintettel birnak. A betegség eró'sbülésé

vel a hör is mindinkább durvábbá, ke

ményebbó lészen s a szemölcsök а vasta

gon összehalmozott pikkelyek alúl mind

inkább és inkább ki állanak, úgy annyira ,

hogy némely vaslagabb börl'í heiyeken, mint

a térdkalácson 5 а könyökön a szemölcsök

szár'as emelkedvényekként tl'ínnek eló'. Né

ha ezen durva pikkelyekkel fo'dött- emel- '

kedvények nagyobb pikkely-összehalmozás

mellett egymás fölibe helyeztetvék, mint

a halak pikkelyeinél , mely módosltása

 

n‘) Innét a szemölcseny elnevezés.



Húzamos börklltegek --- S a u e r t ó'l. 191

a kütegnek különösen bokákon vétetik

észre.

A szemölcseny többnyire fiatal

egyéneket rnàr gyermekkorban támad meg,

gyakran a családban örökös; s nagy

összefolyó foltok képében jelenik meg, me

lyek a testnek nagyobb része fölött ter

jednek el; kivétetnek az izes'ulések haj

lintó oldala, a czomb belsô felülete s а

hátgerincz hoszzàban lévö mélyedés; rit

kán jô ezen küteg az arezon is

elò'; azonban jelenleg is van az orvosi

kórodában egy 14 éves iìu, ki már 8

év óta szenved ezen kütegben, s a kór

löszékét az arcz, a nyak és a kezek hàt

` felülete teszik. Ámbátor ezen betegség

csak a börrendszerben fészkel, s semmi

senyvbô'l sem fejlödik ki, mégis a börgó'

zölgés akadályozása által a tengéletnek 61—

talános fogyását'vonhatja maga után.

А második igen ritka változat, а

szarunemü szemölcseny a tulaj

donképi bô'rnek szarunem'u elfajulásában

àll, melyen a pikkelyek összegyiílnek;

hogy ha ezen szarunemü kinövések igen

megnönek, s z a r v a k nevezettel -

helytelenill —— illetetnek. _

A mi a kigyoszíni'í szemölcseny or

voslását illeti, úgy az ellen igen sok kül

sö és belsó' szerek kisértettek meg. Min

denek eló'tt szükséges a pikkelyeket elta

volítani; e czélra lágyító borogatások,

olajos bekenések, általános korpafó'zet

vagy enyvfúrdök s_zolgálnak. A pikkelyek

elválása u_tán Blasius által s általamis

a kettediblanyos higany (Deutoj.

hydr.), használtatott sikerrel. Tognio pr.

ur taval orvosi kórodánkban a keseredés

venyigéket (stip. Dulcam.), azokat nagy

s mindég eró'sbített adagban (egészen 3 _

obonnyiig) advân belsó'leg, találta jó si

kerünek. Aszurok belsó' használata is di

csértetik ; legnagyobb hirre kapottazonban

a rumex acutus fris gyökeréböl készlllt

fó'zet; ezen gyökérböl t. i. )Q obonnyi 2

font vízben fözetik 1 fontnyi maradvá

-nyig, s a gyökér adagja lassanként egy

obonra emeltetik.

A fényleny (Psoriasis) pikkelyes

k'úteg, mely vörös foltokkiütésével kez

dödik, miken azonnal kis pikkelyek

képzó'dnek, melyek soha össze nem gyii

lemednek, hanem azonnallehulnak, s ezek

nek több izbeni visszontermödésllk után

barna foltok hálrahagyásával elti'ínik. -

Minthogy a kiütés többször ismételtetik,

a küteg igen húzamos lefolyásu is lehet.

A fényleny f6 bélyegei: 1) A pikkelyek

kicsìnyek, fehérek, fénylt'ík, *) gyön

gédek, vékonyak s а. Ьбгге] könnyedén

összekötvék, miért is könnyen elválnak,

llamar lehúlnak, s rétegekbe soha össze

nem halmozódnak. 2) Az alap, melyhez

a pikkelyek kötvék, vörös, lapos s soha.

sem emelkedett, s nem -is terjed а vörös

ség a pikkely felületén túl. 3) А kilteg

kiütése а testnek löbb helyein történik,

különösen a csontokhoz közel fekvö ré

.szeken. 4) A foltok formája különbözó',

soha tökéletesen kerek, s a gyógyulás

hegjegyek hátrahagyása nélk'ul történik.

5) Ezen küteg kifejló'déséhez nincsen bet

vegyre szükség, s a legegészségesebb ej

gyéneken is jô' eló'.

A küteg kiütését csak ritkàn meg pe

dig csak gyermekeknél gyenge láz eró's

bô'r-duzzadással clözi meg. A küteg egy

idó'ben a testnek több helyein helybelis'ul,

killönösen a csontokho'z közel fekvö ré

szeken, mint a lábszár- és könyökön; kez`

dó'dik vörös, kölesszemtó'l egészen egy

hüvelknyi nagyságu foltokkal, melyek so

ha sem tökéletesen kerekek, s többféleké

pen összefolyván nagy belyeket foglalnak

*) Innét a fényleny отек/6265. Ё
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el; a leltokon csak hamar kis', gyöngéd,

febér, fénylö pikkelyek képzödnek, me

lyek eltávolltva visszontermödnek; az a

lattlekvö bör hosszabb ideig vörös marad,

gyógyuláskor azonban elbalvànyul, mig

len végre több hét vagy hó lelolyta után

az elhalványult helyek is rendes szín'uket

visszanyerik.

A fé n y le n y nem ragályos,` s

gyakran támad száraz bôrii nöknél a gyer- '

mekágy után, gyermekeknél a fogzásidó'

szakban, s köszvényes férliaknál; gyakran

ezen kilteg az elöutak savanyuságàval van

összekötve, miért is minden alkalmi okok ,

melyek ezen emésztési szabálytalanságot

elŕlhozzák, amannak támadásáboz is járul

halnak. Nem szìikseg klilönösen niegem

litenem, mikép sok owos a fén yl e n yt

a s ö m ö r r e l (herpes) cseréli löl ,

mintbogy azonban magunkat szorosau a

kliteg alaplormájáboz kötjlik, és a sö mör

alaplormája h ó l y agcsás , lehetetlen két

külegnek ily összezavarását helyeseln'unk.

' А lénylenynck 5 változatait klilön

шлепни meg: úgy mint а pontozott

(punctata) és озере getett (gettata), а

tà пуф r-alaku (orbicularis), tek er

esezett (gyrata), szétterjedt (dif

fusa) és helybelit (localis), ez utolsó

közt klilönös emlitést órdcmel az ujak

(labialis) , te n y é r - (palmaris), fi ty m a

(praeputii) és tökborék-fényleny

(serotalis).

A pou tozott l. kis vöröses pon

lokkal jelenik meg;I melyeken azonnal kis

gyöngéd pikkelyek képzödnek; ha a lolt

nagyobb а lencsemagnál c s e p e g e t e tt

nevezetet nyer. Ezen foltoknak soba sin

csen tökéletes köralakuk, környékök gya

kran szögletes; nem emelkedet-tek, s Io

bos udvar nélküliek, egymâstól távol esó'k,

ritkàn összelolyók , s gyöngéd, keveset

viszketö pikkelyekkel födvék; а pikkelyek

Íköniiyen elválnak slehulás-uk után csak

hamar visszontermödnek. Gyógyulás ese

tében a lollok halványabbakká lésznek,

miglen megbarnulván lassan lassan a ren

clcs börszínt visszanyerik.'Ezen változat

szêke lökép a végtagokon s kì'ilönösen a

zon részeken van, melyek a esontokhoz

közel- lielyeztetvék u. m. а lábszár'melsô s

az eló'kar hatsó lelületén.

lla nagyobb foltok támadnak, lne

lyekre pikkelyek'telepednek, s a központ

gyógyulása ntán a környéken а kórlolyamat

még lolyvást tart, akkor а tányé rala

ku változat ered. lia több lányéralaku

lolt akképen van helyeztetve, hogy az

cgyiknek gyógyulása jobh, a másiknak

pedig baloldalt kezdödik, s az ekkép ké

peztetettlélkörök hosszú irányban ütköz

nek össze, akkor az YS lormája Li. te

kercsezett fényleny tàmad, mely

sok foltnak ezen elsorozása mellett liosszu

kigyóalaku vonalokat képez az egész há

ton vagy mellen.

‘ А most leirt vàltozutok a testnek e

gyes reszeire vannak копают; néha a

zonban а kiiltés általános, a mikor aztàn

szétterjedt l. nevezetet nyer; ezen

vàltozat a esepegetett idommal kez

dödik, hol а loltok összelolyuak, s а test

nek nagyobb téreit u.m. azfegész hast,

‚наши, vagy az összes végtagokat ‚газы—

ják el; a kütegnek ezen nagy elterjedése

daczára is ritkán vétetnek valamely te

temesb belsô életmůvi zavarok észre.

A helybeli f. a bó'rnek kisebb té

reire van szoritva u. m. a szájajkak

ra _ ajak-lényleny _ hol a kép

zödött pikkelyek szorosan hozzá fek'usznek

mind addig, mig az alattfekvö lölbör visz

szont nem termó'dik, ez megvastagodik és

hasadozottá lészen , mig tökéletes gyó

gyulás nem áll be , a mikor aztán az 'ajak

bör is korábbipuhaságát visszanyeri. Ezen
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küteg néha ¿sápkóros leányoknálv ve'tetik

észre s igen также, — A tenyér-f.

„а tenyérre van korlátolva; a bär vörüs,

‘h6’ , viszketeg irez; a fölbör megkemé

nyedése mellett mély barázdák képeztet

nek, melyek az újak kifeszítésekor vérez

nek; a körmök nem ritkán fénytelenek,

megvastagodottak és föllemezülés (Auf

hläterung) által titredékenyekké` lesznek.

,Ritkábban képezik- a talpak ezen igen al

kalmatlan és шанса vbaj helyét. -- A

>fi_t._ym_afényleny gyakran az elöb

bivel szövödik; a bär megvastagodását `s

ez-által ñtymaszort (Phymesis) hoz elo’.

-- A tökhorék-fényleny манна

tatlan visztegséget _és égetést Qkoz, а bó'rt

megvastagodottá teszi, s fájdalmas, vér

ßó' hñâadûzásokat és bó'rhámlásokat hoz

elö, —ч- -

А fénylcny orvoslását illetó'leg meg

.kell тешил mikép mindenkor а vele jä

`ró belsö bántalmat, legyen ~hár az u kik

teggel ekirányos összefuggésben , vagy

mint szövemény jelen, tekintetbe kell

venni; minthogypedig köszvényes kór

szunyban gyakran az elöútakban  ural

kodó Sav-képezés fordul eló'., az égvények

магнита is gyakori alkalmaztatást nyer.

Е ezélra aa; égetíí haméleg olvadéka (liq.

канаты) oseppenként , vagy a szénéleg.

Savas harnéleg és szikéleg калоша föze

taliban (mindéß MâyObbltott adagban)h_asz

náltatnak. A kliteg ellen lágymeleg .egy

визга vagy kénfi'irdök, valammt гидам

szerekkeli ~berlörzsöl.ések is szlikségesek.

Saiát tapaßmlásomból а kettediblanyos

higanyt ajánlhatem 10-20 szemernyit

egy obonn-yi egyszer-(í kenöcsre váve„ A

heiybeli ,féaylenyben ió 'sikerrel hat az. .alf

iblaßyoß тещ" (вшитыми) vagy а

kéniblany (Jod, sulf.), egy terecsnyit egy

obonnyi zsírra, egyszer napjában bekenni.

штативов ,ielenlétében` elörebocsátott

.korpaféízetteli erogatások után, 161111161“

tányosságuak а horganykenöcsoseli Ье

dörzsölések. - '

A pikke leny (Lepra) pikkelyes

küteg kerek vagy tojásdad alap-formával,

mely köralaku, sima, lemezképpen föl~

halmozott pikkelyekkel Fodött vörös fol

kokból áll; környéke ezen foltoknak eme!

kedett, fölpárkányzott, s a pikkelyképlô'

dés fólé nyúlik ki, a rközéppont ellenben

beesett, kevés, gyöngédehb pikkelyekkel

födött; а gyógyulás hegek hátrahagyásá

val történik.

Azon helynk, melyeken a foltok fo’

kép képzödnek: a гага és a könyök. Mind

két oldalnn egyszerre ji'ínek a foltok elf'í;,

—- afoltok különféle nagyságuak, egé

ezen> egy foi'intosnyi-ig; többen is egy folt

ba folynak össze, a nélkül hogy ez kür

alakját elvesztené. A foltok szélei minden

kor emelkedettek, közepe beesett, behor

padt, kevésbé vörös, kisebb, lgvöngé

debb össze nem lialmozott pikkelyekkel

födött. A pikkelyek lehulása után a há

tramaradt foltok vörösek, simák, fényló'k.

A pikkelyek fehérek s foszkö гуаши

fénylök.

A pikkelenynek накат шт

tait birjuk: 1) А .szelid p. (шт; naif

Phßides); 2) A. И: 6 uséses p.. »(vul»

garis) és 3) A fe Деде р. (migra). Ezen

három változalßkegymáâtól lényileg nem

klilönbüznek,l a két elsö' esak fokra nézve

killönbözik, s az utolsó visszeres betvegy

(dyserasija1 venosa) által tételeztetik löl,

miért is elég leend-csupán' a намаза

g es p ikk ele ny t leírni. Ez töhbnyi

re ‚а végtagokon még pedig vagy a terrien

vagy a könyßkäniveszi kezdetét. Mind а

két oldalon egy idjííben kis,vv vllrös o foltok

támadnak, melyek csak llamar- размыта?

nak s kis pikkelyekkel födetnek be; ezen

foltok közepe hamarább gyögylll mint szé
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lei, melyek kis csomócskák által, hova kis

pikkelyek telepednek, foglaltatnak el. A

gyuladt, párkáuyozott szélekre telepedett

pikkelyek nem húlnak le, hanem rétegek

be halmozódnak össze, holott a középben

csak egyes magános pikkelyek tétetnek le.

Ezen pikkelenyes köralaku pikkelyekkel

тает foltok még vörös párkányzott ud~

varral is környékeltetnek.

Eleinte egyenként állók az egy forin

tosnyiig nagyított foltok, késöbben egy

mással szövetkeznek, s a központok gyó

gyulása s a szélek bujalkodása mellett tür

ténik, hogy nagy szabálytalan, különféle

idomu foltok képeztetnek,` hol azonban az

ered'eti köralaku alapidom minden nehéz

ség nélkill föltalálható. A baj további ter

jedésével a has és bát is lepetnek el , s

a körmök fényüket elvesztik, nagyok lesz

nek, megvastagodnak, föllemez'ulnek, s vé

geiken meggörb'ulnek. A-foltok csak ke

veset viszketnek, s csak a széleknek erö

sebb gyuladásánál panaszolkodnak а bete
gek viszketség, égetésv és a végtagok

merevedtségéröl; söt a k'utegnek igen

magas fokánál éjjelenként fuladozási ro

hamok is állanak be, a hangy elreked ; az

emésztés azonban bántatlanul marad meg,

s csak igen ritka esetek azok, hol a bànta~

lom erösblllése mellett bénůlások és álta~

lános eleró'tleuités a halàlt idézik elö.

A pikkeleny nem oly könnyen

cseréltethetik más küteggel löl, legna

gyobb hasonlatossága van a tán y é r a l a~

ku fénylennyel; azonban itt is a pik~

keleny korisméjét a pikkelyek sajátságos

elsorozása, a központi gyógyulás és a

környéki bujalkodás, valamint a kerek

alapidom is biztosltani fogják.

A pikkeleny okai még igen kevés

sé ismertetnek; nàlunk igen ritka, An

golhonban azonban igen gyakori betegség ;

görvélyesek könnyebben támadtatnak meg

általa, mindamellett legegészségesebb és

legtisztább egyéneknél is fordul eló’. Az

alkalmi okok is még keveset шаман; ra

gályból sohasem генами, lelki befolyások

következtében azonban gyakran támad:

mint harag, ijjedtség, bú következtében ;

alhasi tìsztátalanságok akkor hozhatják

elc'í а pikkelenyt ‚ hahogy kulönsége

(idiosyncrasia) gerjesztenek. -

А pikkeleny orvoslását illetöleg meg

kell jegyezni, mikép a gyógyszereknek

egész tárháza kisértetett meg ezen ma

kacs betegség ellen. A mireny, higany,

dárdany, kéniblany, szárcsa gyakran hal~

moztattak el dicséretekkel, s ismét csak

abba hagyattak. Batemann szerint egy

gyógymód sem érdemel kizáró és гаме:

1еп alkalmazást.

Ha a vértolulás hör felé tetem'esb,

Bateman idöszakonként kis érvágásokat

tétet, s belsöleg hashajtókat használtat.

A pikkelyek leválasztásàra egyszerů vagy

kénfurdó'k hasznàltassanak, vagy а kilteg

nek korlatolt kiterjedése mellett mosások

következlí folyadékkal: Bp. Aquae dostill.

all-Jij; solv. magnes. sulf. 5ij; tart. dep.

gr. X; kali sulf. öß. _ На а pikkelyek

erösen hozzátapadtak, igen nagy halomra

gyulnek össze, s a bör igen megvasta

godik, akkor langgali (alcohol), égetô’ ham~

éleg, vagy rágó higany oldatávali mosa

sok, vagy a tömény àsványi savakkal

történendö égetések használnak; ilyen e~

setekben а hólyaghuzók is hasznosak. То—

vábba kéniblanyos kenöcsök is dicsértet

nek. Nem k'ulönben a keserédes venyigék

fözetének, s a vasiblanyszörpnek belsö

használata is igen hathatósnak шлаками.

(Folytatása követ.)
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А rende» aranyérkór типа tüneményel.

Dr. Ba cs ó, szabolcsmegyei t. föorvos s debreczeni gyokorló orvostól.

A rendes aranyérkór rohamai alkal

mával mintegy 13 évvel 0201611 bizo

nyos idó're szoritott, felette пазу mennyi

segu, néha folyó, néha meró' formaban vi

zellet àltal killritett, mindég tökéletes bi

rálatként szolgáló hudsavra akadtam;mely

eleinte habozásba 1102011 ennek ily formaba

ni megjelenését nem hallván s nem olvasván

soha, miért is majd vese, majd hólyagarany

eret, ‚ majd ismét köves veselobot gyaníték

alatta lappangni; de a két 0156 kór jellemzöje:

а vizelletben található vér je

len nem volt, az 1110156 jellemzöjét t. i. 0

csipcsont taréjától köldökig vont egyenes

vonal közép pontjára 056 0105 kólikás 10]

0011001 betegem soha sem tapasztalt ; 5 а

kórtilnet oly tiszta, oly mindenker egy

forma volt, mind kezdete, mind vége any»

nyira az aranyér-rohamokkal együtt járt

és mult: hogy azt tisztelt 'ugyfeleimmel köz

leni, s erántai véleményeiket kikérni ezen

nel bátorkodom. A nélkül hogy itt a min

den mivelt orvos elött ismeretes aranyér

kórjeleit 501020010 016, egyenesen csak a

kóresetek leirásához fogok.

l) N. K. 45 éves egyébként jó egész

ségü s jó alkatu fértiu, havonként aranye

res rohamoktól lepetett meg, melyek minden

kor 2-3 napi 520000005, 5 különféle men

nyiségü vér-kiiirités után magoktól ismét el

multak. 1830ki November közepe táján éjjel

magához hivatván, a rendes kereszttáji fáj-

ldalmak s az aranyeres csomók igen nagy

fólpöiTedésén kiviil még soha sem érzett ne

hézségröl is panaszolkodott, melyeta húd

hólyagnyakban érzett; e mellett a csólnakos

árokban (fossa navicularis) folytonos s 111011

110101100 csiklandozás vo'lt jelen, mely 61 foly

tonos vizellésre erölteté. 192 órányi idö 01011
bétszer, mindenker éles fájdalmak közt, vi-Í

zeltfs a kiüritett húgy — összesen mintegy

meszelnyi-igen sötét szinü volt. Húdcsap

pali vizsgúlat által semmi rendellenességre

sem akadván, а hólyag vagy vesearanyér

gyanúja ébredt fól bennem; miért is a vizel

let vizsgálat végetti összegyüjtését hagyám

meg. Másnap reggel a majdnem 110 1020:-0

szaporodott vizelletet vizsgálat 010 00000 ‚ ab

ban a vérnek legkisebb nyomát sem 101011010 ‚

1100010 02 iivegedény falaihoz láték részint

csillogó lemez- részint kúpalaku narancsszínü

jegeczeket tapadva, melyek levakarva és

megszárasztva 3 nehezék- les 10 5201001—

0у11 nyomtak. Reggeli 11 óra tájban véres

bö hasüriilés kövctkezett, mire a kórjelene

tek mind eltüntek. Egy hónap multávalús

1001 ugyanazon kórtiinetek jelenkcztek, me

lyek 24 órányi tartóssa'guk 11100 0 11500 leirt

jegeczek kiüri'tésével ismét magoktól szůntek

meg. A jegeczek most már vegytani 012550

101 010 vetetvén, azok kevés nyálkával össze

kötött szabad húdsavnak találtattak. Tíz izben

láttam a kór ezen módoni jöttét és 111111101; 0

11-11‹ izben betegem sokkal nyughatatlanabb

lett, s a esónakosi árokbani mintegy valamely

hegyes kötöl jövö, szúró fájdalomérzetröi4

panaszolkodott. Húdcsappal megvizsgálván, 0

hólyagban gyenge surlodást vevék észre. Nem

sokára ezen kezelés után isszonyu fájdalmak

s a test görcsös összehuzódásai között bete

gem kis, kölesnyi nagyságu kövecskét vizel

lett ki, mire 1051001 bö híg s vérrel elegyes

székürités következett. Erre a kórjelek is

mét eltiintek.- Nyolcz évig tartotta'k ezen гаа

hamokl hol kisebb, hol nagyobb menn'yiségü

majd folyó, majd merö szabad 1100500 kiiir'i

tésével végzödök; midön erös tüdölobhoz hir

10100 esatlódott tüdöszélhiidés e'letének véget.

vetne. A holttesti bonczolat, fájdalom! nem en»

gedtették meg, bár mennyìre is sürg'etém azt.

311
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lI. F. B. 26 éves, erös alkatu, lörangu

lérliu, serdülò' korában lolyó rendetlen lolya

mu aranyérben szenvedett, s robamai bizony

talen idò' után végzödtek. Egy roham alkal

niával 1832, mely minden bel s külszerek

kel daezolt, s hét napig kínza már а bete

get, egy öt szemernyi nehéz sz. .lános ke

nyore magváboz hasonló alaku, narancs szi

nii köveeset vizellett ki borzaszló kinok kö

zött, melyre а liét nap óta makacson meg

szorult szék is megindult, s aranyeres vér

kiüritésével a baj elmult. Azóta kövecs többé

tölc el nem ment, lolyó hudsav azonban

igen gyakran.

III-ik esetet K. J. 40 éves igen munkás

életü férfìun láttam, kinek a rohamok alatt

néba lábszárai is Fólpölledtek. Ez mai napig

is szenvedi baját, mely idöszakonként elöjö

vén, kövecsek és vérkiürítése'vel végzödik, s

ininthogy a gyógyszerektöl isszonyodik, ro

hamok alatt több izben tiszta szilvoriumot

Tá

Aphnrllmák; Dr.`Jankovich,

nádor-udvari orvostól. (Folytatás)

I"

18) A górcsönek köszönjük a morpho-

logiának minden újabb lóllödezéseit. A go'r

csönek segedelmével lebet az életmüveket

elemi lormáikig visszavinni. Ez mutatja az

edényrendszert zárt alakban; ez tanit a vér

folyadék és vérsejtek közti különbségre, s

arra, hogy az idegek az életmüvekben nem

szabadon végzödnek, hanem megkanyarodnak

s központjaikba visszatérnek; hogy az ideg

fonalak soba sem ágaznak el, hanem miu

denkor egyeuesvvoualba folynak le; hogy a

dúczrendszer összefüggésben van a központok

kal, s különösségét csak alárendelt központi

részek képzödése által nyeri.

19) Az idegrendszer élet- s erömüve

zetét górcsö' által ugyan be lehet bizonyitani,

de nem annak müködését; ez csak tapaszta

láson alapult inductie által bizonyitatbatik be.

iszik, mely шита szerint mindég könnyebü

lést hoz elö. _

lV-ik esetet, melyet országunk szere
teitv nsgos orvosnagyával (protomedicus) a

szenvedö állal személyesen általadott levélben

közlöttem, M. F. 50 évet haladt, különben erös

testalkotásu férfiun tapasztaltam 4 é. ezelött.

Ennek robamai igen rendetlenül jártak, s a

szabad hudsav kiiiritésekor nem vétetett min

dég aranycres vér észre; de mindég ezen

kiüritésre következett a javulás, ugy hogy

azt valóságos birálatnak leb/ete venni. ш is

eleinte csak Jegeezedés után lehete látni a

hudsavat; késöbben azonban szinte kövecs

alakban állott az elö, s az utolsó rohamkor

budcsapolás közben nyilván érezhetö volta

hudbólyag nyakánál a vererek l'óldagadása,

s ezen kezelés -végeztével néhány cseppnyi

leketés vér is ürittetett ki.

Ezekrò'li nézeteimct s az allattok és el

lenök basznált gyógymódot legközelébb köz

lendem.

с г а.

Csalódás, ha azt hisszük, hogy az emberi

életmüségben csak érzékileg észlelhetö tények

rejlenek. . А

. 20) Hogyha az élet- és kórtani vizsgá

lodások által a vegyületi változások, az idegek

belolyása az életmüvek müködéseire, a mii

kökédések összelîiggése s egymásbai átme

nete is loguak ismeretesekké lenni: akkor

leend a betegségek lényébe is pontosabb be

látásunk, s akkor nyerendünk azoknak or

Avoslására nézve is helyesebb szabályokat.

Fog-e ez valaha sikerülni?

21.).Minden kórokozó liatmányok rit

kábbakká lesznek sajátszerü alkotásuk által ,

gyakoriabbakká azonban az élö életmüségnek a

kórokokhoz álló viszonylata és hajlama által.

Tizszer is tehetjük magunkat a hidegnek, az_

éjszaki szélnek ki, ba testünk nincsen lólbe

vülve, s semmi kárt sem szenvedünk.

22) Jelenkorban a gyógyszertanor (Phar

macolog) loladata nem új gyógyszerek fólfó
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dezése és öregbítése utáni hajhászásban,

lianem abban áll: hogy az ismerteket, me

lyeknek már úgy is nagy számát birjuk, kel

löen elhelyezze, a kötönséges javallatok he

lyett kül'ónösek után törekedjen, a gyógysze

rek bizonyos élctmüvek- s azoknak mü

ködéseikhez álló kiilönnemü visszonyait ép és

kóros állapotban kikutassa, s a gyógyszerje

leket a kórjelektöl pontosau megkiilönböztes

se, mi különöson valamely betegség rossza

bulásánál igen fontos.'

23) Van fóltétes, de nincsen föltétlen

különnemü (specifisch) gyógyszerhatás; az

emberi életmiiség s így betegségei is folyto

nosan vúltoznak. Valamely különnemü szer

tehát, mely minden idöben s minden körül

mények közt valamelv betegségnek megfelel

jen, nem létezik, s nem is Iétezlietik scha.

24) A gyógyszerek különnemü hatàsa

onnét ismerhetö meg: hogyha valamely szer

egyenlö kóresetekben, a concret életnek egyen

lö akotván'ya és egyenlö belvegves eltérései

mellett mindenek fölött üdvösnek mutatko

zik; még ugyanazon szer ugyanazon beteg

ség más eseteiben, de különféle alkotvány s

különféle betvegyes visszonyok mellett éppen

semmi vagy ellenkezö hatásunak jelen

kezik. —

25) valamely a kórállapothoz legköze

lébb 6116 s nnnak legobban megfelelö kiilön

nemü szer alkalmazása azon elönnyel (Vor

tlieil) bir,hogy kisebb meunyiségben adatve'in

jobban s szembetüni'ibben hat, mint egy 1116

sik , mely a kórállapotnak kevésbé felel meg.

A dolgok állása itt liasonló a vegytani kém

szerekéhez. Valamely alkalmatos, érzékeny

kémszer kisebb mennyiséggel is fedezi fol a

vegytanilag rokon testet, még egy másik ke

vésbé alkalmatos ezt nagyobb mennyìséggel

sem teszi.

26) Legszerencsésebb orvos lészen

mindenkor az, ki az életmiivek boncz- és

élettani alkotását s müködéseit7 valamintkór

tani változásait is s azon fóltételeket ismeri,

melyek alatt vagy a bántalom fejlödik, vagy

azegészség helyre 611, s ki az a kórállapothoz

illö gyógyszert kellö idöben tudja megvá

lasztani.

27) A gyógytanor (Therapeut) fóladata

:l concret kórfolyamatot kellöleg fólfogni, azt,

hol még lehetséges, elvágni (coupiren), hol

т6г nem lehctséges, lehetöleg szeliddé ten

ni. s akkép vezetní, hogy az életfactorok

megzavart szabályszerü egyensúlya helyré

állitassék. „
28) Orvosi könyvekben sokat Abe

szélnek а járványos és helyhez kötött (ende

micus) befolyásról, a gerj és ragályról, az

alhasi vérbò'ség, fejlödési betegségek, ve

röczérrendszerbeni pangások, aranyér, 1111—

nyomó visszeresség s tóbb etléle'röl; azonban

jöviink-e valaha ezen tàgértclmü kifejezések

iránt tisztába.

29) Jó theoretikusok nem minden

korjó practióusok, de jó practicusok több

nyire jó theoreticusok is; mert ki a gyakor

latban szerencsés, annak nem leend rosz

theoriúja.

Pírlll ‚спинкой; Dr. Plólztól.

(Vége)

Iblany `(Jod.), higany stb. tlz esetközt

egyszer sikeresek, s ekkor is kérdés támad-y

valjon ezen sikert nem a mindenkor javaslani

szokott életrend-változtatásnak kell e tulajdo

nitani ? A külsöképen hasznúlni szokott vigo-,

bürök- (cicuta) és szappzinos tapaszok szinte

csekély vagy semmi hasznuak1 s az egyetlen

gyökeres gyógyitás ezen gyuladás által eifa

jult mirigyek kiirtásában 611. Februar 11-kén

(1843) egy asszonynál 2 ily dagadt, a mell

kulcscsecsizom (т. sternocleiodomastoideus)

csecsnyujtvány ragpontja tt'ijékán lévö mi

rigyet ki is irtott, mely alkalornmal a nyak

mirígyek kiirtását mindenkor veszedelmes mii

tételnck valletta; minthogy ily mirígydagok

nem csak a bör, hanem a nyakbönye (apo

nevrosis cervicalis) a'iltal is fódetnek, mely а

mellkulcscsecsizom 116156 széléhez ragaszkod

ván, anevezctt mirígyeket а nagy edények és

idegek közvetlen szomszédságába rejti. Növe

kedik a veszély, vagy éppen lehetlenné is

lészen a mütét, ha a dagok még mélyebbre

terjednek. - Szólott továbbá a töklob egy

neméröl , mely a húdcsöszornál (strict. ureth.)

hasznz'ilni szokott tágitó kanóczok :lltali izga

tás eredménye, s mely szinte mint а takúr

hoz csatlódott töklobban a töktóldalékból in

dúl. Kórisméje azonban gyakran igen kétes,

minthogy ilyetén egyéneknél a fónemlitett

bántalmat töhbnyire a hudcsötakár kevéssel

ezelött elözte meg. (Has. aIlIF. 117 1. össze).

Dr. Tanquarel des Planches,

kinek szivos útmutatásaval valék szerencsés a

párisi orvosi különösségek észloléséuél élhet

il'
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ni, két kötetü munkát lrt az ólomkórról,

mely az Institute de la France a'ltal kitüzött

jutalmat nyerte el. Ebben öt vnemeit külön

bözteti meg az ólomkórnak u. m. а”: ólomkóli

kát, a végtagok ólomszélhüdését, az ólom

agyzsábát, az ólomcsúzzsábát, s az ólommort

(la colique7 la paralysie des extremités, l'

encephalalgie, la iheumatalgie, et l' amau

rose saturnine). Figyelmeztetett egy Rayer

kórteremeiben Iévö ólomcsúzzsábára, sugyan

ezen egyén inyszélének kéklíi hamuszínü be

szegésére. Ezen festést a kénolmf'iny (Sulf.

plumbi.) eszközli, melya szénélegsavas olom

éleg (carb. plumbi) s az állati fehérnyében

(albumen) találtató kén összek'ottetése által

keletkezik. Egyéb más érdesek tárgyakról jö

vöben.

A nénlet оптовой és termélzet

vlzlgálók вып gyüléle.

(Vége)

Az ülések sorát sept. 18-kán délelötti

‘10 órakor a Coliseumnak e czélra a legpom

pásabbau és Czâlszerühben elrendezet körsziu

alaku (amphitheatralisch) teremében ö cs. k.

Fónsége .lános föherczeg nyitá meg egy a

gyüléshez intézett kedélydús de egyszersmind

beható és tartalomteljes üdviizlö beszéddel.

A különben igen tágas és a teremet egészen

körülfutó karzatok telve valának Steyerhon

minden részeiböl összegyült mindkét nembeli

részvevö hallgatósággal. Ö cs. k. fónsége be

szédét az elsö ügyvivö Dr. Langeré követe,

mi utziu báró Hügel adá rövid тлеем Egyp

Фот, Arabia, Syria sIndiában telt utazásáuak.

Ezután Dr. Göppert boroszlói tanzir zárá be az

napi fólolvasásokat egy értekezóssel a boros

tyánkò'nek (Bernstein) a keleti teitgerben s

mellette fekvö tartomáuyokbani olöjöttéröl.

Ezután maisodik iigyvivö Schrötter tanár

мы szakosztályok alakitására szólìttatott fól

a tärsaság, s a tagok az e végre megbizott

egyének által a szakülésekre kijelölt teremek

be -vezettettek

A másorlik közgyiilés 21-kón шиши,

mel-yben a jövö gyülés tartász'lra holy Válasz

tatott. Szász-kamarai tanácsos Waitz ur kii

lönös meghivására a_y jövö évi gyülés helyéül

egyhangulag Brema városa tüzeték ki.

Ezután több fólolvasások következtek, me

lyek közt különös érdeküek valának Leh

man berlini tanáré:‘„a nap és hold i'n

tásának ‘órök harmoniájáról s en-`

nek befolyásáról a polgá ri életrc

sa keresztény k0rszámitásra“; Et

tingshausen tanáré: „villamdeléjerö

n e k (Electro-magnetismus) m o z ga t ó e r ö

képeni használatárt'il;H kormányszéki

tanácsos Knolzé: a Cretinismusról; s

végre Burg tanáré: azon változások

ról, melyeket a kovácsolt vas szö

vetében s nyulékonyságában kü

lönféle k e z е 1 é si inódok által

s z e n v e d.

A harmadik és utolsó közülés szomba

ton sept. 23-n tartatott. Miután az e napra ki
jelelt értekezések elvégeztettek , W i с k e n-v

burg kormányzó ö exc. lépett а szóuok

székre7 s rövid nya'jas beszéddel szives bú

esút vön a gyiiléstöl. Öt orvosi tanácsos

Н o Is c h e r (Hannoverából) váltá fol , s erö

teljes szavakban fejezé ki a társaság köszö

netét azen barátságos fogadtatásért, mely

ben részesültek, azen sok áldozatokért, me

lyeket nem csak Grácz vi'irosa lakosai , ha

nem Steyerhon összes rendei hozának az ösz

szegyiilt idegeneknek. Ezt elsö ügyvivö Lan

ger Dr. beszéde követé, mire ò' cs. kir. ión

sége János föhg. egy igen kedélydús, foly

tonos munkásságra fólhivó besze'ddel e 21-ik

gyülést bezárá.

- На mar e közgyülésekben oly nagy volt

a tudományos élénkség, meg nagyobb volt

az a külön szakosztályokban. Egy nap, egy

ülés sein mult el1 melyen érdekes tńrgyak

ne hozattak volna szönyegre.

_ S ha olykor alárendelt tudomzinyi érde

kii tárgyak fordultak is elö, az Csak kìvétel

kép történt7 s azon okbul nem mellöztethe

telt el, minthogy min'lenkinek szabadságában

áll bármely teltszése szerinti tárgy f'olött ér

tekezést tartani, a nélkiìl hogy az elöbb bi

rálat alá vetetnék. '

Megismerkedvén igy a gyülés tudomá

nyos müködésével. legyen szabad annak tár

salmi oldalat is megtekintenünk.

Elsò' és közvetlen czélja tehát ily gyülé

seknek személyes ismeretség. Ezek azonban,

mint könnyen átláthatni, sem a köz-, sem

a szakülésekben nem kötethetnek, minthogy

itten conversatiora sem idö, sem alkalom. A

legjobb és legillöbb alkalom erre nyilvános

gyülhelyeken kínálkozik; tehát reuniok, tár

sasági közebedék, estélyekben stb.

E tekintetben is nem csak Grácz lakosai,

hanem Steyerhon rendei is a legbökezü

ehhen gondoskodz'inak. Steyerhon rendei e
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ezólre а Coliseum mellé egy terjedelmes ter

met épittetének a'legizlésteljesb stilben, mely

ben a gyülési közebédek tartattak. Ez ebéde

ken a gyülés tagjain kivül a varos tisztesb

polgárai, söt hölgyek is részt vehettek vál

tott jegyek mellett.

Ebéd вши, melyre a fónséges föher

czeg mindég megjelent, a Coliseum téres ud-'

varában gyült össze a társaság, hol egészen

fesztelenül társalgńnk. Úgy szinte ebédnél is

‘a társalgás vig és fesztelen volt. Estve а re

doutterem szolgált gyülhelyül, hol ismerösök,

kiknek egész nap nem volt alkalmuk egymás

`sal szólani, találkoztak, ismeretlenek kölcsö

nösen bemutattattak, s igy uj ismeretségek

изменен.

S most legyen mig szabad rövid párvo

nalt húznunk a magyar orvosok gyülései s a

nŕmetekéi közt.

Az ezidei gráczì gyülés a 2ldik volt.

Tehát ök már 21 év óta élnek, s élnek ugyan

azon erövel, élénkséggel, mint létre jöttük

elsö éveiben, és daczára némely vészjósok

aillitásainak , a régi buzgalom lankadása vagy

hidegülésének még csak nyomát sem vehetni

észre. Ellenben Tcmesvárt ezidén a magyar or

vosok és természetvizsgálók negyedik gyiilé

sét értiik meg, s a jelenvolt tagok legtöbb

jei c gyülésben már a feloszlásnak világos je

leit vélék észre vehetni. Ennek oka (ha ez

csak ugyan :gaz volna) kettös; egyìk belsö,
músik külsò'. l

Az elsò' abban áll: hogy orvosaink

ós terinészetvìzsgálóink tudományos élete és

inozgalma oly csekély, hogy minden tisz

tán tudományos vállalat egyátalában meg

nem fogamzhatik. -- Nekiink sajátképen ter

mészetvizsgálóink, egynehány egyént ki

véve, nincsenek is; a természettudományok

mezeje Magyarhonban még terra incognita.

Hol vannak fúvészeink? hol zoologusaink,

mineralogusaink, vegytudosaink, geognostáink,

physicusaink stb. ? Ezeknek egészen hiányá

val vagyunk. Tehát csak orvosaink vannak,

orvosaink, kiknek tetemesb nagyobb része

tudományát csak mint keresetmódot, hogy

ne mondjam, kézmiivet üzi. Hol lehet Magyar

orsza'gban tudományos gyógyászatrúl szóf?

Hány magyar orvos ismeretes a tudomány na

ponkinti óriási elömentével? ki tart lapokat?

ki olvassa azokat? Nehány egyént kivéve sen

ki. Egyetlen egy tudományos folyóirat sem

vergŕidött meg nálunk tartes állásra. Es hol

tudományosság hiányzik, mikép állhatnának

ott Fon tudoniányos egyesületek? Tehát Ma

gyarországban me'g hiànyzik a tudomzinyos e

gyesiileteknek saját éltetö eleme. A magyar

nem érzi mag'it honn ‚ ha a tudományok me

zejére lép; -az ö mezeje más! 

A mi'isik 0k kiilsö. .Mig külfóldön a tu

domány, mint а miivelödés és elöhaladás e

gyetlen emeltyüje, minden lehetö módon

ápoltatik, gya'molittatik, elösegittetik; nz'ilunk

egy lélek sem gondol vele; itt ö egy elha

gyott, számiiz'ótt mostoha gyermek, mindenki

löl megvetetve.

Vessünk egy pillanatot az utolsó grú

czi gyiìlésre. Ó cs. kir. fónsége mint elnök,

nem csak az iiléseket nyitá meg, hanem min

den köz- és szakiilésekben a legnagyobb ii

gyelemmel volt, minden vitatkozásokban leg

élénkebb részt vett; ö а természetvizsgálok

közt s volök élt, mint egy született termé

szetvizsgáló. De nem csak a tudományos moz

galombah vön б oly élénk részt, hanem min

«len ts'irsasági mulatsx'igokra is megjelent

azon szives nyi'ijasság, azonnvidámsággal,

mely egész lényét jellemzi. 0 minden köz

ebédre megjelent, egy reunioban sem hi

ányzott; ö mindenütt volt, maga rendczte

és vezérelte а természettudományi kirándu

lásokat; ö von mindég relire, valódi raider?.

t6, lelkesitö eleme a társasàgnak.

Nem kevesebb részvétet bizonyita kor

mányzó ö exc. a társaság minden munkálata

iránt. A mód, mikép a társaságot megven

déglé, fóliilmul minden róla alakitható kép

zetet. ` '

Épcn úgy Steyerhon rendei s Grácz

lakosai részérò'l a legnagyobb bökeziiséggel

minden megtétetett, mi a vendégek mélto

elfogadásáraillönek шинам, s mi csak gon

dolható volt, hogy Gráczbani mulatásukat kel

lemetessé tenni fogná.

Ellenben Медик, mi történt nálunk Ma

gyarhonban a hatóságok, rendek s nagyok

részéröl a két év elött életbe lépett gyülé..

sek fentartása, emelése s buzditására.  Ha

a magyar orvosok és természetvizsgálók hesz

terczebányai gyülését kívesszük, hol mind a

város, mind a megye, mind pedig a [штата

részéröl minden megtétetett, mit csak kiván

ni, oliajtani lehetett: Magyarhon többi részei

ben а még méltatlan gyermek ápolására sem

misem tétetett. A megválasztott elnökök kö

zil'l eddig egyetlen egy sem jelent meg a дуй.

léseken. A gyiilés kétszer папаши Magyar-l10n
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fövárosában Pesten; egy lélek sem gondolt

vele. Elkülönözve, mint egy heterogen test

vala itt a gyülés, egy oldalról sem nyerve

buzditást, pártolàst. Senkisem vön benne

részt; orvosokon kivül cgy. lelket sem lehete

a teremben észrevenni. Altalános apathia,

átalános részvétlenség uralkodott mindenütt;

és mind ez az ország fövárosában, hol mín

den erönek, minden iránti érdeknek össze

folynia kellene. Melyik fóldön tenyésszen azután

tudomány, ba a hazain táplálékot, barátsá

gos fólbátoritást nem talál?

Valóban ideje volna már egyszer, hogy

hazánk is átlátna, mikép egyedül a tudomá

nyok, kivált a természeti tudományok gond

teljes ápolásától várbatni az ország valódi

fólvirágzását, elömentét s az ipar elöhala

dását, mely az ország batalma s tekintetének

legkitiinöbb emeltyiije; de hogy e tudomá

nyok nem lejlödbetnek ki önmagukból, ha

nem eröteljes külsö pártolásra van szükségök,

oly pártolásra, minöt, egyedül Magyar- és

Török-országot kivéve, Europa minden tarte

mányaiban találnak.

Dr. Nendtwich.

Jegyzetek а gyermek phylicai

nevelése над-т; Chail l y-Ho n o ré u.

A dajka ne adja másnak szoptatni gyer

mekét, kinek egészségéröl nincs meggyözöd

ve; inert a gyermek kórt kapbat az idegen

asszony melle után. A dajka ne szoptasson,

idegen és kétséges egészségü gyermeket ; mert

a gyermek szája által közöltetbetik vele a kór.

_ На а dajka nem szoptat, emlöjét kettös

kendövel boritsa be, mely több basznu a

cseesre rakni szokott api-ó palaczkoknál.

A dajkában a megkivántató tulajdonok

ba lobet mind fóltalúltassauak, s ezen 115116113—

lek illetik a tej mennyiségét, minöségét, а

dajka általános egészségéts erkölcsi viseletét,

s más több etléléket. Az emlö repedezettsé->

ge, az emlödugulás, mi amannak gyakori kö

vetkezése, а hószám visszatérése, lebérfo

lyás és a terbesség alkalmatlanná teszik a

dajkát; _ kì tehát ezen hiányokat érzi ma

gában, dajka ne legyen; mi a következò'kböl

kitetszik:

Az emlö és csecshimbó repe..

de z e tt v o 1 ta azon szikla , melyen any

nyìszor megtörik az anyai gyöngédség. Az

.ilyen hajban szenvedö anya megváltozik egész

ségi r'illapotjára nézve, teje elveszlijó tuiajdon

ságát. A gyermek nem birja ki szini emlöjéböl

a tejet, söt e mellett а tejjel egyben besziv

ja a repedékeken kilolyó vert is; е vér а ki

szitt kevés téjjel keverten megrontja a gyer

mek emésztö tehetségét és hélgyuladást okoz.

Mind ezen okok, sò't az anyának nagy kinja

is kötelezik az anyát a szoptatás lélbenha

gyására.

A hószám visszatérése. Ezt e

lösegiti az égalj, étreud és szokás-változtatás.

A dajkának a mennyire lehet oly étrendet kell

szabni, milyenbez az elött szokva volt. De

ha mind a mellett is kórszakosan visszatérne

a hószám _ szükség lenne más tejjel élni

a gyermeknek. Gyakran megtörténik, hogy

a hószám visszatérte semmi belolyást nem

gyakorol a tej minöségére, s a gyermek e

gészsége sincs ez által veszélyeztetve; de

többször megtörténik az ellenkezö: hogy t. i.

a gyennek emésztö tebetsége zavart, szék

letétele zöldes, szelek kinozzák stb.; ezt te

hát a sziilöknek észbe kell venni.

A fehérfolyás. Az ilybajban szen

vedö dajka, kivált ha a folyás bö, ritkán bir

jó tulajdonságu és elég tejjel; takin ezen lo

lyási úton loly el a tsj, mint sokan a közélet

ben hiszik? _ Teljességgel nem; de csak

nem minden ily kóros asszonyok észreveszik

azt, hogy a milyen mértékben fogy a tej, oly

arányban növekszik a folyás, és megfordit

.va. Ezen lolyás azonban azon anyagok rová

sára történik minden esetre, melyekböl a tej

készülendett, úgy hogy sok részben úgy le

hct ezt nézni mint elvonódását a nedveknek

a csecsmirigytöl. Mindazáltal a lehérlolyásos

dajka nem bir a gyermekbezi viszonyban ked

vezö egészséggel; és ez okból ily esetben

szükség vz'iltozlatni а dajkát.

A terbesség. A szoplató asszony

sokkal kevesbéialkalmas, sokkal kevesebb

bajlama van a megterhesülésre, vde ez sok

kive'telt szenved. Sziikség tehát a`dajkát jó

szemügy alatt tartani. Valóban а terhesség

ellenjavallatul szolgál а szoptatásra nézve;

inert a tei-bes dajka teje minöségére nézve

egészen megváltozik, sò't maga а dajka is ve

szit egészségéböl; igy lehetetlen hogy káros

belolyással ne legyen a szoptatandóra nézve.

A megterhesedet dajkát tüstént fól kell ol

dozni a szoptatás alól. (La clinique de Hopit.

des Enlants; n. 4. 1843.)

K_árolyi.
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Könyvismertetécek.

Die grillige Dyscranie (lete

run) mit neuter gelber Atrophie d.

Leber v. Paul Joseph llornczek

Dr. d. Med. sill. дешев. Assistenten

an den Lehrkanzeln der проеден.

Pathol. u. Therap. in Wien sth. n

Wien 1843. 8. VIII és 1441. -——

А kórboncztan világitó szövétneke újabb

idöben némileg elszéleszté azon homályt, mely

a máj kórtani állapotjait sürü köd gyanánt

vevé körül, s a kórboncztanorok egymással

mintegy vetélkedvc törekedtek ezen eddig
annyira elhanyagolt életml'ivetl kórtanilag min

den oldalról fólvilágositani. >Köszönel. ezért a

derékférfiaknak, köszönet különösen Roki

tanskynak, ki т6г több évek elött mondá,

hogy betegágy mellett egyaránta màjnak leg

kiilönfélébb kórállapotjai gyuladásnak tekin

tetnek. Nem kevesebb köszönetct érdemel a

zonban szerzö is, ki a kórboncztani tények

egyik legnevezetesbikét, a hevcny májaszályt,

mely mind kórjeli, mind kórismei, mind

gyógytani tekintetben legnagyobb nehézsége

ket nyujt, a gyakorlati orvostan mezejére vi

vvé мы. A könyv tai-talmára nézve 2 részre _

oszlik. Az elsö а nosologiát foglalja magában.

Rövid bevezetés után àltalmegyen szerzö a

kór jellemzésére, s azt mint az idegélettel

egyenetlenségbe jött vértömeg elsörendii meg

betegedésének tekinti, mely az epés anyagok

vérbeni meggyülése, s ezeknek minden más,

csak nem rendes uton történendö kiválasztá

sa, ennek következtében okozott általános

sárga sziuezés, a májnak fájdalmassága és

kisebiilése, heveny lefolyás, bizonyos birá

Iatok hiánya, az emésztési és áthasonlitási

folyamnak zavarai által jellemzödik s föloldo

zási, agy-ingerlési és lágyulási (félrebeszéd,

görcsök, érzéketlenség, halálálom, szélhü

dés) jelekkel végzödik. - Az erre következö

kórleirást igen sikerültnek mondhatni; elöre

bocsátván a boncztani hélyegeket, a kórjele

ket s azoknak módosítványait mind a 2kór ,

Intézetek ,

А kit. budapest“ orvosi egyesület

“Лёней.

M a r t. 15. R о s e n feld a fejhörkiìtegek

röl текст, a béni iskoln'ban lölvett elzmék l

szakban adja elö. A szövemények szinte

egy tulajdon fejezetet képeznek, s itten fö

kép a visszérlobról mondottak érdemlik figyel

münket. Tökéletesen kielégitök s a gyakorlati

orvos igényeinek megfelelök a kórokok, lefo

I_vás, kimenet, kórisme és jóslatról szóló fe

jezetek. A gyógytan is észirányos és egysze

rü.- A második részben 2'1 kórtörténet fog

laltatik, melyeket részint saját, részint mások

tapasztalatai után közlé. Mind a 21 halálos

kimenetellel végzò'dött, s szerzö ezen esete

ket szántszándékkal választá ki, minthogy az

epés korcsvegy kérdéses idomát legrlöl is

boncztani bélyegek által kivánta megalapitani.

Ezen rövid áttekintetböl is kitünik a könyv

érdekessége, miért is azt újolag a magyar

Orvosi közönség pártfogása'ha ajánljuk.

M-r.

Lehrbuch der Gehurishiìlfe f.

“станине": von Franz Karl Nl

gele; Director der Entbindungs

лиман zu Heidelberg sth. Fünfte

vernlehrte u. verbeslerte Aullage.

Heidelberg 1842 XVI. und 407|. Srét.

Szerzö neve nem csak Némethonban1

hanem, úgy hisszük, nálunk is sokkal ismere

tesb, scm hogy munkája toIlunk dicséretére

szorulna; s valóban allg ajánlhatnók ezen

könyvet Jobban, mint midön azon körülményt

emlitjük, hogy annak rövid idö óta már otö

dik kiadása lett szükségessé. Czim szerint

ugyan csak bábák száma'ra látszika könyv tar

talma kidolgozva lenni; azonban bizonyossá

tehetjük olvasóinkat, mikép tudományos el

rendezése, pontossága, teljessége által nem

csak a kezdö, hanem a tapasztalt szülész

igényeit is ki fogja elégi'teni. Miért is ügyfe

leinket ezen nagy hírü könyv legujabb kiadá

sára figyelmeztetni kötelességünknek tartjuk.

R-n-y.

társulatok.

orvoslási módok nerim, melyek, mind tudva van,

egynagyneviì angel orvos tanjaiból Franczhonbun

Rnyer él Bie“ мы ege'szlen helybeli изыщет:

fejlesztetvén, újabb idöben dr. Hebra által Insol
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ló iránybnn kiilönvizegálódán, Идёт-1 e'z móde

litott rendxzerzén târgyává тет—ь. Ezen rzigorn

seholaltirni alakknl biró értrkeze'n, az orvosi

tir apr. 1ki l'véhen olvaslialó. _ Az ellenveté

lek , melyek, mindenek elött вши-ан áltnl meg

indl'ttltvńn , Jnnkm'ich, Terczy, “'agmr, Flór által

claknem egyhanpuiug tétettek _ nlilmn kö'lpnn

ямщик: holly н ьагьйгедк helybeli osztályozzî

en, ha “lillan s Bateman nyomaitól eltérve, a

Жоп-спеку! (humoralis) alap elhanyagoltatne'k _

l gyógygyakorlntnak nem igen szolgál, вы, mint

némely tngok ve'leme'nyeztek, каш befolyiîst is

пикать А börkiìtegek, ugymond E., legheL

lyelben olztatnak föl közönségee (korcsvegyi) a

lnpuakra l helybeliekre; egymásik tag hnsonló né

zeltel lévén a helybeli idomok változékonyságára, l

többen, н újabb idöben даты. hozott си]: hely

belileg kiirtó, erôs jódkenöes гагу olva

dék иву lavnkkali orvoliás nem ritkán töke'let

len, во! vissznt'erö ál'ialmas hntásárn аде—тщ—

teltek. E ногой küzlôje pedig szinte azt hiezî,

поду a fejbörkiìtegek, об! átnlában в hörkíitegek

helybeli шиш igen is lzíìkséges minéi fino

mabban megkiìlöniiöztetni, legiukábh lobos гад-у

lompe, nedves гиду szárnz helybelise'giikre ne'z

ve; de azoknak csupa helybeli rögtönös einyo

шашни, belorvoslás nélkiìl, nem biztol, nem

helyes orvolla'l. х.

А р ril l-jén Jan k o v i eh a тишины

igen kimeritôleg értekezik. Tevö- l szenvedölegel

természetiìekre (activ, passiv) osztván fôl e iró

rokat leginkábh, nem мене el nzoknak szńmos

nemeit értekezéséhez kapcsolni, l mi a gyógyot

illeti, bô привинтив]: eredményeìt közleni,

n mi nz él'tekezésnek s a viláknlk nagyon érde

kel és gyakoriati irányt дао“. Legközelebb e tárgy

ról bövebben. _ х.

Napi escmén'yek.

Magyarország. Pel t. A rán yi rk.

pr. ur mege'rkezett s e hó llén "тон. beigtntási

belzédét, а mi után тяге": kezdödnek kórbonez

стема l gyakorlntinelöadilai hetenkint 3|zor

шагам 11-16! 5-ig. накатит: derék l'igyfelůn

liet. nep pályńja kiiszöhéu! Gyiijtse az orvosi

ifjuság az általa hintendö magokat жоп meggy5~

zödélsel ‚ hogy a. krirlmnezì illnereteknek a gy!

korlók каш terjeazlése immár tndományunk mel

lôzhetlen , s hatalmas igényéve' lett. Ha Bonnet és

Morgagni útjai újahb idöben félszeglégre vezet

tek, ha a betegség ношения eredme'nye _

mi az élô chemismusnak si'llyegyen-homlása 1116

ni prneeìpitatumß _ tl'llhecsiìltetett, ha a. „ч!

put mortuum“ kórtani rendxzerzések мамаш fö

lötte unrnoki módon alkalmaztatott _ oka e té

velyel hntásnak свай az: hogy me'g eddig a kór

bonczi vizegálódások többnyire olyuuok által té

tettek , kik az élö betegtöl távol valának, s ezen

fölíìl még спай pontos kórfolyamì jegyzékek bi1’

tokába sem jutottnk. Bizonnyal némi пища; innét

eredett. Ha egyszer minden gyakorló képes ieend

az últnla оптово" betegek huiláit kol'honczi vizs

gállt alá vetni _ akker e leletek az élet s kór

folynmok eleven пятнами nyerendnek biztosb él'

telmezést. _ Haiijnk ‚ hogy a boncziigyes tr. a

Rókus kórházból veendi ahullákat, s ez питаете];

e'l'demes föorvosni is részt veendnek az általa leg

ottln teendö honczolatokban; а gyermekkórház

ban szinte ö teendì a kórbonezolatoknt. S.

_ В a l н s s в kórodai elöadásait negédie Dr.

Kovács-Sebestyén úr fogja kiadni, s azoknnk el

lö fiizete már is sajtó Blatt izzad. Az egész mun

На ßjánlńsát szeretett ol'vnenagyunk S tá h l y б

nagysńga méltoztatott kegyesen elfogadni. Kétsé

get sem szenved, hogy a sebélzi ilmeretek s hi

hetöleg в ténylegel ììgyellég il e nemen menten'

k

légben hazánkhnn ezentńi mindinkáhb сетам

fog; reméihetni ezt már поп кап-ушна- mi

ш il, hogy dr. Kovács mi'itöi correpetitioilmn

293 év óta mir is 260~nál több egyén részesiìlt,

s ilmervén annak tudomínyol kiképezénét, s

gynkorlati můtöi i'lgyességét, merjíìk álii'tnni,

hogy паду iialznára részesiìll. Ezen leczke'kben

minden egyee magát kiképezni oliajlónak в mí'i

tételek minden пешей 1б|›!›ибг kell ismételníe,

az illetö javallatok, müléteii módok ée ulóbáná

sok kellöen és в tndomány montani állńlához

mél've vila'golan adatnak elö', úgy нору vnlóhan

mindenkinek, kinek eröl nkarata van, s шампа—

nyunk iránt Яда: hajlammui viseltctik, mentene

néikülözhetetlengíinknek ezen ágában ma

gát csekély költséggei kiképeznie bô nlkalma

„упак. —п.

_ Mult számunkhnn tett igéreti'ìnkhvl ké

реп íme itt камбий]: a f6 hadi tanácsnak követ

kezö rendelvényét: „А fö udval'i hadiianács egy

tudakozás következtéhen f. h. 14-kéröl köit 2668

számu leirat által emlékezethe hozla, mikép n

lindseregnek fůol'vosai, kik orvos- és sehe'xz lll

dorok szemész- és sziilészmesterek az „ur“ meg

kí'ilönliözteféshez mind szolgálatì mind pedig ina

gán visszonyaikban jogot {индий fölhatnlmaztatnak,

s ezt tôli'ik трапам nem is lehel. Budán

1843-ki Novemb. 29-e'n. A f6 parancsár nevében

B о i nebu rg.“ igen sajnáljuk, йогу Pongráez

itlihály nógrńdmegyei {бои-топит ezen rendelvény

hez mellékelt észrwételeìt hely szhke miatt nem

közölhetjiik. Mi öszintén örvendiìnk n sikernek.

Toine. Pakson töhb közhirtokos вдув

sììlt ei'eje által egy magán orvosi n'llomás álla

шагом, ulelyre Dr. Novák Sándor ur Válasz

топ е|.
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Tájékozás és irány. V.

(Élettani irány - ё: tapasztalat.)

Szántszándékkal állítom a tapasz

talatot az élettan mellé; mert bár mint

fejlődjék is emez minden egyéb segédtu

dománnyal együtt; bármily hatányos ész

éllel oldassanak föl egymás után az élet

működési rejtélyek; bármennyi lát- és

kémeszközzel ruházza föl a boncz- , élet»,

kór- és vegytan az orvos gyakorlót: ezért

még ingadozó mesterségünk s nimbus

talan, tönkre jutott rendünk jobb létre nem

fog emelkedni, ha csak a tapasztalat

megalapításában sokkal szigorúbbak nem

leendünk, mint eddig valánk. Tekintsünk

uraim azon eleven s terményes mozga

lomra, mely naponta dicsőbben jellemzi a

sok segédtudományi tanszékeket s kisér

leti műhelyeket -— 5 szívünk egy nagy

szeru jövendőnek előérzetében dagadozik;

de tekintsünk, ha úgy tetszik, a szám

talan magára hagyatott —— s mégis gyó

gyuló betegre, és azokra is, kik minden

féle charlatánnak'czéltalan, ál- vagy пеки-—

orvoslása alatt száZanként szinte föllábbad

nak -'-= és" kérdezzük aztán magunkat

komolyan: hánnyal több, vagy mennyi

vel hamarébb gyógyulnakmeg általunk?

——— és lme ott vagyunk, hol jelen ko

runk s orvost furradalmtInk szégyellné;

sében egy nagy igény mindinkább harso

góbb hanggal igy szól hozzánk: bizonyítsd

be, hogy szereid, nem maga a terme-x

SZet által épült tol beteged! Ezt tökéle

tes biztossággal ugyan soha sem fogjuk

tehetni; de ügyekeznlmk kell legalább

azt minél inkább tehetni. - Hogy a cli

nicaí fürkészet mai napon a többi tanirá

nyok s működésekhez képest nagy elfo.

gultsággal, vagy silány szellemtelenséggel

üzetik'-- a ki ezt át nem látja, azt a

szerencsés elfogultak körébe helyezem {de

e körben ró1 nem lelhető a fönemlltett jobb

létnek csirája. És miben hiányos tehát

a mai kórodászat? Hiányos, mivel fölötte

dogmatícus; hiányos, mivel még mind

egyre folötte nagyon hibátlankodik a legspe

cialisabb kórismeret és orvoslással; hiá

nyos leginkább pedig, mivel nem él elég

gé az alkalmakkal annak megmutatására,

mikép gyógyít maga a természet, s mi

kor szabad és mily okoknál fogva e vagy

ama gyógyulást bizonyos orvoslásnak tu

lajdonltni. És így van ez még mindenütt,

és a magángyakorlatban Битве; még` van.

lóban nem vagyunk eléggé áthatVa bizo»

nyos környülállástól, ámbár mindennap

panaszkodunk fölötte; még nagyrészt csak a

régi könnyuséggel visszuk előre mestersé

günketa könyvekben s a gyakorlatban, s

'bajaink okát csak a publicumban keressük.

Azt tartom, nem érthet félre senki.

Mondám, hogy szigorúbban mint eddig

kell vennünk dolgainkat. Kettős pedig

1
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dolgunk. Kórok s kórfolyamok megisme

rése, s ezeknek orvoslása. Ez utóbbi

föladat, t. i. a gyógyszeri tapasztalat, ám

bár az által biztosulhat leginkább, ha az

elébb említett clinicai hiányokat javítjuk:

mégis az élettanból s chemiából szinte

nagy segélyt nyerendhet; xa mi pedig a

kórismeretet s kórfolyami változatokat il

leti: az eddigi dogmatismus inkább csak

pompás mint biztos; sőt az egész eddigi

útmód nem olyan, hogy azt tetemesen

tökéletesítni nem lehetne, nem kellene. Le

het és kell pedig azt tökéletesítni az élet

tan segitségével - csak hogy józanon!

s úgy hiszem, ily vágy vagy ügyekezet

ellen nem lehet panaszkodni.

Ily ügyekezet és czímmel a múlt év

ben Wunderlich és Roser —— két német

honi capacitas - egy uj folyóiratot (Ar

chív fur physiol. Medicin) indítának meg;

azaz: oly folyóiratot, melynek kizárólag

az légyen cz'élja, hogy a physiologiaí gyógy

tant gyarapítsa s terjessze.

„A kórtannak éllettani megalapítása

- így mondanak - szükség, hogy

közönséges iránnyá légyen.“ Ellenszólam

lanak egyarányt „a sók felületes traditi

óknak, melyek tapasztalatoknak nevez

tetnek“, és némi ujabb „elméleti specu

latiólmak“; physiologiai gyógytannak ne

vezik azt, mely a legbizonyultabb tények

re építve, azon törvényekre tanítson,

melyek szerint az életmüség él és beteg

szik, gyógyul és hal; _- es ist die

Medizin der kritischen Erfah

run g“ -- hol mint magam is bátor va

lék már mondani, fődolog lészen azt,

a mit hiszünk vagy teszünk a betegágy

nál -~ bebizonyítni alapos theoria ál

tal; ily theoria pedig nem egyéb mint

az eddig előrejárt alapos tapasztalatok össz
Yvétele (résumé). м

Uraim , nem új eszme, gem hallat

lan ige , melyet Roser és Wunderlich lap

jukban fejtegetnek, s tényesítní akarnak,

-— nem új; de az abaj, hogy eddigelé az

ige csak ige maradt, s így a nagy kellék

is megmaradt  hogy ez ige immár tes

tesíttetnék. Isten tudja, mint történt, hogy

midőn egy év előtt Wunderlich lapja eló

ször megjelent, s Eckstein annak czéljával

(tán fölötte melegen) a b.p. orv. társaságot

megbarátkozni kíváná —-— mi egy kissé

fölpattantunk ellene; - s ez tőlünk, mint

a német mondja, egy kissé „wunderlich“

volt, ámbár ez sem uj eszme vagy proce

dura; mert egész rendünknek mindenütt

fölfolzavart testis lelki érzeleiben oly nagy

hysteria lepett meg mindnyájunkat, s oly

szeszélyes és convulsív már egy idő óta

orvosi lényünk, hogy midőn egyikünk azt

mondja: ez A, atöbbi csak hamar azt X-re

disputálja; és látható egy kis passio 

„to knock him down“ —— és így a zavar és

közbetegség nem javul egy hamar. Remélem

ez ártatlan tréfácskáért nem fog senki ne

heztelni -~ és Wunderlich lapjában az

óta, midőn csupa ügyekezete első nyilvá

nítására és mostani décánunkra tudomá

nyosan megharagudtunk, csak ugyan némi

igen helyes czikkecske jelent meg; és tu

dós barátunk jelen hivatalkodása kellemet

lenségei s gyönyörei közt szinte már csak

jó kedvvel fog ama kis czivódásra vissza

tekintni; és így -- ha úgy tetszik -

fogjunk kezet egymással, és méltányolt

-juk Wunderlich szavait, midőn csak azt

kívánja, a mi üdvös ——- szigorúbb

p r o c e d u rá t , mint eddigelé követénk.

Nemde nem hasznos-e, nem sürge

tós-e -- tudományosés gyakorlati fölü

letességeinket szigorúbb szemügyre venni ‘?

nem panaszkodhatike ama tudós szerkesz»

tő joggal azon ontologia ellen, miszerint a

betegség nem mint az életműség bizonyos

állapotja, hanem mint lé n y (ens)



205

tekintetik, mely némelyek szerint az ille

tő életműségtől annyira független tulajdon

életet él, mint a fákon fejlett parasiták?

—— Azt mondjátok erre —— a kórok hely

beli s anatomicus fogalma egyoldalu , -

s ezt megengedem; de fogjunk egy kis

alkalmazáshoz. Előveszem a csúzt (rheu~

matismus). A helybelisltők fogalma sze

rint a csúz nem egyéb, mint savós, ros

tonyos, vagy ideges képletek izgatott vagy

gyuladt állapota _- s e szerint gyógyit

ják; s hol ily anyagi bántalom nincsen,

nem ismernek el rheumát; és ez bizony.

nyal egyoldaluság. Az ontolog ellenben

azt mondja: a rheuma specialis betegség

— de mi? ezt nem mondja; szerinte

csak bizonyos ismeretlen lény, mely bi

zonyos specialis szer által ismeretlen mó

don gyógyul meg; —- nem de nem a

nyag- s alaptalan-e ily fogalom“! Az élet

tani irányban nem nyughatunk meg ily

könnyen; hanem bonczoljnk azon állapo

tokat anyagilag és működésileg (functio

naliter), melyeket a csúz nevezet magá

ban foglal - és ha clinical fürkészszellcm

van bennünk: ez irányban valahára csak

többre jutunk, mint amazokban. Hogy

nem jutottunk eddigelé - csak azt bizo~

nyitja, hogy már jó idő óta többnyire a

clinicákban igen függö és silány szellem

uralkodik; imponáltatunk magunknak mi

gyakorlók a joggal büszkélkedő physiolo

gus vagy kórbonczoló által; s oly ritka

közöttünk az önálló fürkésztehetség, és

hippokratesi fürkészet, mintha leginkább

csak a „szűkölködők“ vetemednének a

gyakorlatra. Ha a „physiologiai gyógytan“

—- Wunderlich értelmében —— а „kri

tikai tapasztalat“ gyógytana —— teljesen

hozzá csatlakozom azon előtéttel, hogy a

kórodai életmüködési fürkészet

józan önállósággal vigygye a főnökséget ez

irányban. Visszatérvén a csúzra - ha

nagyon nem csalódom  már jobb fo

galom birtokába lehetnénk, ha természet;

élet- és vegytani ismeretek segélyével e

kóros állapot életmüködési jelenéseit szo

ros viszonyaikban fognók föl. Támad a csúz

bizonnyal nem csupa meghűtés, hanem

berzi (electricus) zavar által is, s minden

jelenések arra mutatnak, hogy az ide

gekben támad e zavar s fönállhat

ezekben minden lob nélkül; de ezen ide

ges zavar vérvegyi zavart is okoz

hat, melynél avérben a rostonya nagy

mértékben szaporodik, s mely vagy hely

beli pangást és lobot vagy csu

pán lázas visszhatást lob nélkül,

vagy lázat lobbal együtt okozhat; és ha

idején bőr- és vesebirálat nem áll be -

a vérből folyadékos kiizzadvány történ

hetik, melyben ugyan is az említett ros

tonya képezi a fő tartalom-részt. lme kimon

dám saját nézetemet, sőt meggyőződése

met e betegségről -- mondjon más job

bat; de annyit még_ is merek állítani,

hogy e nézetem az élettani irányhoz tar

tozik, mely a betegágynál önálló alkal

mazást nyert, s mely szintoly távol esik

a silány helybelisftés- vagy a túlzó ideg

kórtantól, valamint az ürös ontologiától.

—-— És kiki látja , mily különböző élet

müségi állapotokat foglal magában

a csúz, és mily kevéssé helyeselhető már

e szerint is egy szer ily sokféleség

ellen. És még egyet kérdek: mi a sá»

padtkórság (chlorosis) az ontologusnak,

és mi a solidistának vagy helybelisítőnek?

-- az első alig tud felelni; a második azt

mondja: a méhideges fejlődés hátrama

radása - s ez ellen gyógyszer gya

nánt többek közt az ipecacuanhat is ajánl

ja. Kiállják e ezen kór- és gyógytani néze

tek a bírálatot, a physiologia probakövét?

Nem hiszem; a physiologusnak mai na

pon már tudnia kell, hogy az ily betegek

Ö



206 K6r- gyógy- és gyógyszertan.

vére, mely rostonya-, vértekecs- és vasban

szükölködŕí, a symptómàk egész öszvegét

Szükségképen hozza elo', és hogy eddi

gelé ninos jogunk más szernek egyenes

gyógyhatást ellene tulajdonítni, mint а
Yasnak. f '

Visszatérvén azonban Wunderlichra,

igen jeiesnek iàtszik az, a mit a „terme-V

szetirati iskola“ ellen hoz föl , mely a be

tegségeket , mint а növényeket osztáiyoz

za el; szigoru vizsgaszemet vet az eddigi

járványtan fölületességeire, és bár enged

né e lapok csekély tére, hogy szórui szó

ra bozhatnám Ш] W. kárhozatàt a meg

most. is divatos kórtani háromság _ ~ér

zékenység, izgékonyság és tenyészet _

eilen, mely szintoiygyengélkedfí gyógy

szertant szüit_gyengébbet mint az ale

Xandriai empyricus triposnl_ Igy szinte

azon vakmeró' hypothesist rostálja meg,

mely szerint ujabban még igen gyenge ala

pon agyógyszerek hatása annyi meg annyi

egyes idegkörök szerint osztályoztatik;

_ és kikei azon könnyelml'íség eilen,

meliyel új gyógyszerek után kapkodunk s

azokat csodaként elhireszteljük. A .kór

boneztant nagyon dieséri, s joggal _

csakhogy tán mégis föiötte nagy hatást

tuiajdonit neki. De hisz emberek vagyunk;

hol van az az emberi gondoiat, dolog, ü

gyekezet vagy tény, mely a gyarlóság v.

tökéletlenség bélyegét magánv nem horda

ná? hoi van az irány vagy iskola, mely

magára hagyatva s ellensúly és kapeso

lat nélkiìl túl nem csapongna, `el nem fa

juina? Annyielô'ttem bizonyos, hogy azen

mennyiség, meilyel az orvos több beteget

mentend meg a haláltól mint maga a ter

mészet, vagy а charlatan _ örökké

csekéiy ieend _ tán egy kettó' százra;

és mathesishez soha sem fog közelitni

sem tudományunk, sem gyakoriativezérfo

nalunk; de az is bizonyos, hogy ha mi

alaposb orvosi kiképzéssei, s a közönség

minden csoda-hiedelmet kiirtó természet`

tani mlveltséggel fog birni _ bizonnyai

hamarébb eszközlendjük, mint most, a

betegek gyógyulását, és egyszerübb és

ügyesebb módon. A physiologiaí irány jó,

jó tehát Wunderlich és Roser uraké is _

csak feleljen meg föladatának'. „Die phy

sioiogiscbe Medicin muss die Grundlage

im Detail untersuchen , streng prüfen die

Therapie.“ _

Kivonatok orvosi lapok- és munkákból.

Kór- gyógy- és gyógyszertan.

‘88. А másitó (alten-ans) gyógy

módról. Dr. Eisenmann után. (Vége.)

A másító gyógyszerek, a tudomány je

len állásában,k Csak az empiria utján találtat

hatnak föl, meri; még nem birunk fölkeresé

sükre bizonyos irányponttai ;_ és azen áliitás,

mlszerint azok gyógyitják meg а betegséget,

melyek egészséges emberben egészen hasonló'

jeleneteket idéznek elö, inem állhat'l meg;

О

mert chinin nem hoz eiö váitóî sem az 6-

szike csúzos tüneményeket. _ A màsitó

gyógymód nem zárja ki a kórjeleneti ba

uást, söt utóbbi úitai támogattatik. Ez’ illik

különösen a_ helybeli és általános visszhatás

kórjeleneti gyógybánására. A váitólázakban

néha szükséges а kórjeleneti gyógyitàs mint

pillanatnyi védszer a rögtöni veszéiy `ellen v.

mint elökészitò' szer а másító útmódra. Leg
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sükcresben alkalmaztatnak ezek a szabad заб

közben; s ez is tanusitja ш, mily üdvös а

mási'tó szereket akkor nyujtani, mikor a` kó

. ros föllázadás rohama vagy magától vagy

lmegnyugtaizó gyógymód következtében né

müleg leesendesiilt, minthogy ekkor az orga

nismus kònnyebben átengedheti magát egy

másik bényomásnak 5 Папашашж. Valamint

továbbá а természet önsegélyében is nagyon

könnyittetik, ha a szükséges kiürülések fól s

alá idején megtörténnek; szintúgy ezen gyógy

szerek is hatályosabbak, ha a mondott elöz

mények véghez уместен. —- А másító szerek

. siikere biztosabb, ha czélszerü életrend által

kegyeltetnek. Szeezes italok, húsételek iu

kább a betegséget mint sem a beteget táplálják;

és sza'mtalan gyógyulás, kivált üdült bajok~

han, meghiúsul czélszerütlen életrend mialt;

mig kop'laltató, tejes, vizes sat. gyógymódok

gyorsan s tartós javulást idéznek elö. De az

étkek választásában nem csak a kór jellemé

re, hanem minémüségére is kell изыщет;

mert némely kórok épen el nem szivelik a

húsétkeket, mikép az epeláz, s a keleti абв—

vészl még a lábbadozás szakában scm.

A másitó gyógyszerek, mint ишак, két

`sorba állitandók: az egyik sorbeliek a meg

felelö kórfolyamatok ellen visszhatnak, mind«

egy, hármely organum legyen is széke a be

tegségnek; mig а másik sorbeliek kitünöleg

свай bizonyos organumokra hatuak, mikhez

különszerü viszonyban állanak; s innét nem

csak ezt vagy amazt, hanem általán minden

kórfolyamatot kiszoritanak. Valjon tehát nem

lenne-e gyógyitásaink sükere biztosab, ha

a kórfolyamat által igényelt gyógyszer mellé

egfl másikat kapcsolnánk, mely а megbetegült

organumnak megfelelö? A chinin p. о. ural

kbdó másitószer a váltókórfòlyamat ellen; az

eziist ellenben kitiinò'leg hat az agyra, а nux

vomiCa a gerinczagyra, az arany a szivre, а

hányborkò' а tüdökre, а réz а nemi részek

re.

Valjon nem lenne e hasznos, мы

agykérlobban a chinin mellé eczetsavas ezüs

töt, a váltó dermenetben nux vomicát, a

váltó szivlobban sôsavas aranyt, vállótüdö

lobban hányborkövet, s váltó gyermekágy

lázban kénsavas rezet kapcsolni? - A má

rsitó gyógyszerek száma nagy; de legkitündök

löbbek a klna és öszike. Elsöbb rég el van

ismerve, utóbbi pedig mint hathatós сыне!

lenes szer földicsérve, de mint specilìcum a

csúzos kórfolyamat ellen nem eléggé kiku

tatva s méltányolva.

11.vizsgálódások az башке (сомы

cum) csúzellenes gyógyhatása

köriil. д

А csúzos kórfolyamat 1) a hör alatti sejt-A

szövetben, 2) а restos bönyékA, szálagokban,

inbiìvelyekben, 3) az izmokban, 4) а savós

hártyákon, 5) takhártyákon, 6) térimbeles

organumokban, különöscn а köztiik fekvöV

sejtszövelben, 7) a középponti idegképletek

ben s egyes idegekben léphet fól, s majd

lázzal, majd e nélkül, majd forrón majd ü

diilten, majd ingerlékeny, majd tompa jellem

mel mutatkozhatik. А csúzos idegfájdalmak ,f

a'méhkórosok s váltók mellett a leggyako

ribbak, -- А csúz bármely szövetben s ог—

ganumban lépjen fel: mindég a leghathatósb

szer leend ellene az öszike. Az öszike шаг

а régiek elò'tt. ismert vala; Avicenna (osúz

és köszvény ellen) azt anima articulorumnak

nevezi. Utóbb majdnem méltatlan feledségbe

enyészett el, bár Home által a londoni

Pharmacopaeába Vinum Colchici alakjáhan

fólvétetelt, mig legújabban William meg

int ñgyelmeztetett reája, s különösen Angol

honban nagy hirbe hozta. Öszike az egészsé

ges testre mérgesen hat bé, mi gyógyszerké

pi hatásánál szükséges. A régiek igen helye~

sen az öszikében valamely csipös és bó

dár mérget ismertek; azonban majd ez,
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majd amaz hatályát nyilvánimja kitünöleg; mi

re termöhelyének, az évszaknak, melyben

szedetik, s a betegek alkótmányának is пазу

befolyása van. Mint csipò's méreg relativ erös

adagokban izgatja a gyomor s béltakhártyát,

hasfájást, émelgést, okádozást szül; е mel

lett mindég fölmagasztaltatik а hugykészitö

rendszer, sa csillával osztozik azon tulajdon

ságban, miszerint az érverést csökkenti. Mint

bódár-méreg az érzékekre hat, felmagasztal

ja a lelket, álmatlanságot, kábultságot, félre

beszédet vör'ósült szemekkel hozván elö.

Névszerint az agy azon szilakára látszik hat~

ni, melyben a látidegek veszik oredetüket,

mikép ezt Biermann és Bluff tapaszta

latai tanusitják. . '

Аи vetették ellene'az öszikének7 hogy

nem volna biztos gyógyszer; mivelhogy né

mely csúz-esetekben nem tette meg a kivánt

szolgálatot. lit legelsöbben is az a kérdés,

vallon köszvényt nem néztek е csúznak; meri

köszvény ellen ugy látszik nem igen hatályos

az ò'szike; aztán'a növény sem bir minden vidé

ken s évszakban egyenlö erövel, s gyógy

ereje tavasszal nagyobb szokott lenni, _mint

sem összel. Továbba nem mindig elegendò' e

rös adagokban nyujtatott e szer, fökép a

szárazföldi országokban gyakran igen csekély

adagok adattak; inert mérges hatályától tar

юна]: s ezt elhárítni képesek nem valának.

Szerzö maga is паразита, miszerint a Vi

num seminum colchici magában, vagy Liquory

kali subcarbonici-val adva, már csekély adag

ban nagyon felizgatá a béltakhártyát s hasfo

_ lyásokat idézcttelö, s mihelyt ezek beállottak,

azonnal megsziint a betegség ellen hatni; mig

sükcres gyógyerejét kifejté, mihelyt má'kony

festvénnyelkapcsoltaiottössze. _- Аи; is ve

bették ellene hogy a csúz áttételét a szivre

elösegiti; azonban lViirzburgban, hol az ö

szike a kórházban és a városban igen gyakran

használtatott csúz ellen, еду ily kóráttételi

esct sem mutatkozott., s az irók sem emlii.

nek ily eseteket. Ногу azonban igen гика

esetekbenily kóráttélek megtörténhetnek, azt

nem tagadhatni; azonban а lobellenes gyógy

mód vagy a hányborkö alkalmazása alatt is

számtalanszor történik az, а nélkül hogy а

gyógyszert okoznók ezért. Szerzö az ò'szikét

különféle csúzos bajokban gyakran 20-30

csöppenkint használá: s mindég jó siikert

tapasztalt utána.  Alkalmazása köriil azon

kérdés támadt, valjon a gyuladásos jellemü

lázas csúzokban is lehessen-e azi nyuji.ani‘?

O'Brien, Baden, Carminati elöre

bocsátott lobellenes gyógymód után siiker

rel használták; s kétségkivül, ha az egyén

pozsgás és vérdús, tanácsos leend ßzélerá`

nyos vérbocsátást bocsátni elöre; s itt ezek

acolchicum hatásátelösegitni fogják, úgy, mi

ként. a hüvesitö hashajtók gyakran csak az

elöbocsátott érvágás után teszik meg a ki

vánt hatást.

Jelesebb készitményei a következök: 1)

William Vinum seminum Colchici-ja, 2)

Tinctura seminum Colchici a porosz gyógy

szertár után s 3) William Tinct. Semin.

Colch. ammoniata, mit. W. tanusága ezerint

a gyomor jobban elszivel, mintsem bármely

egyéb készitményt. Mind a Vinum, mind`

a Tinctura mellé csekély adag mákony

festvényt kell kapcsolni; mers a mákony

elháritja az öszike káros vhaiását.7 névszerint

a takhártyák izgatását és a bódultságot; s шаг

csak azért is ñgyelemre méltó, minthogy a

colchicumy aznnnal megsz'únik а csúz ellen

batni, mihelyt hasfolyást, idéz elö. Szerzö а

Tinct. vagy Vin. s. colch. három nehezéknyi

(öiij) adagban nyujtja, s Tinct. opii crocat.

5)? ad hozzá, s ebböl minden 3-4 órában

104—30 csöppet véth be. А hatás 2—3 óra

mulva kezdò'dik; S ha 12 óra mulva nem ho«

zotL elö könnyebbülést, akkor vagy az adag

volt csekély, vagy az Organismus nem {овё
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kony eszer hatása eránt. Ezen'y kivül е дубщм

szerhez, nehezebb ~esetekben, olyanok is

kapcsoltathatnak, melyek a beleg organum

hoz közelebb viszonyban állanak. ь— (Jahrh.

des ärztl. Vereins zu München, Band. Ill.

5.17.)

`lllés.

14. A “цене: a lůlyhen (Soorbut) э

Dr. Simon F. után. A vizellet голы: süly

ben Simon legujabban a Schönleinféle kó

rodában némely észleleteket. telt, mi annál

érdekesebb, minthogy fólsö Némethonban e

kór ritkán jön elö, s a benne szenvedò'k vizel

leléröl még igen hiányos ismeretekkel birunk.

A nevezetl. kórintézetben egymás ulán három

jelesen kilejlett siìlyeset fordult elö, jnely

nek ketteje нёс 30—40 éves férlìun, a har

madik pedig еду nem régi gyermekágyas

asszonyon vala észlelhetö. Mind ш férfiun

nem csak a foginy vala föfokon megtámadva,

s a tulajdonszerii kellemetlen büz а szájból

érezhetö, hanem még a végtagokon is szá

mos és- kiterjedett vérfoltok és kékedések,

mikép a patéosok, valának jelen; az egyik

beteg hokàja' vizenyös dagadt volt. A nö igen

senyves (cachect.) külemü, arcza duzzadt,

a foginy elpusztult, kék zöldes, könnyen vér

zö, minden foga ingadozó,r lehellete biizös

Yala; bokája szinte viszenyösen dagadozott.

Mind a három beteg egyén vizellete hasonló

physikai tulajdonokkal birt. Kezdetben сваи“

csekély mennyiségben bocsáttatott (8—12

obony), sötétbarna szi'nü; ogyik férlié mint

egy epefestvény által, а másiké mintegy szét

hornlolt vér által vala festve; a nö vizellete

a komorszínü hagymázhúgyhoz hasonló, za

varos volt. Mind a két férlì hugya savanyu~v

an ellenhatot-l (reagiren), a tulajdonszerü

édeses Шаг nélkiil, mivel a hagymázhúgy hir;

sem epefeslvényt, sem vért1 sem fehérnyét»

nem foglalt magában; kevés óra mulva már

mind a kétféle vizel-letfhen kifejlödött a kelle

metlen amóńyaszerü illat. На е1бЬЬ а víiellet

valamely hamaggal összerázatott, s aztàn

fojtósav adatott is hozzá: azért még sem vál

юты; meg szlne. A nö vizellete is ment Volt

epefestvény, vér és fehérnyétó'l; amónya

szagu és zavaros volt. Mind a háromféle vi

zelletben amónya által gyenge zavarodás ho

zatott clö. А fojtósavval megsavanyított тел:

let mind a három esetben ehlorbàriummal le

csapatott; de az ülep csekélyebb volt, mint#

sem cgészséges viielletben lenni szokott.

Vegytani vegyületében is igen megegyezö volt

mind a háromféle hugy, s a hagymázoshoz

hasonlitott. A hugyany (Нац-изгой) sokkal cse

kélyebb mennyiségben vala jelen, mintsem

egészséges hugyhan, s a szilárd ülepnek свай

25—30% tette. A hudsav mindegyikben va

lamivel tetemesebb volts a szílárd ülepnek`

1--3l2 tette. A _kezdett gyógymód után nem

sokára tünni kezdettek а vérfoltok, s a bokák

vizenyös daganata; a vizellet böségesebben

bocsátatott, napról napra világosabb lett, s

6 nap mulva meglehetösen mutatá természe

tes physikai tulajdonságait. Azv egyébként is

erötlenebrb asszony gyógyulása lassabban [па-ч,

ladt elö. Mikép a ve'r a siilyben vegytani ven

gyületre nézve а hagymázos vérhez igen kö

zel áll: szintugy van a dolog а vizellet ve

gyületével is; mely körülmény, minthogy a

vizellet minöségéröl itéletet lehet. hozni a vér

minöségére, elò're látható vala. (Beiträge z.

phys. und path, Chemie und Mikroscopie l.

Band 1843.)

Il lés.

75. llúgyülepek. Dr. Simon alkal

mat lelt.a Schönleinféle kórodában еду швы,

lobos eselben1 a feloldozódás kórszakában

az elöbbivel hasonló húgyülepet észlelhetni;

ugyanis а sárgás hugyban szép magnesia hár

mas villósós jegeczcktüntek fól; s hasonlókép

a vizellet minden sav által fehéren свара—

con le, s a sav által okozott ülepben ho-Y



210 K6r- gyógy- és gyógyszertan.

szabb id'o’ mulva apró táblácskák észieltet

tek, mik hugysavnak ismertettek el. S már

több izben emh'té, s mások is naponként ész

lelhetik, mikép küiönféie körülmények közt

az alakok, miket a hugyüiep sói mutatnak,

egymástól küiönbözó'k; és nem érdektelen azt

kifúrkészni, valjon a jegeczek különbözö alak

jai egye'dül csak physikai-vegytani foiyamatok

tól iiiggnek-e' p. о. az ülep gyorsabb vagy hal

kabb képzésétöl, a foiyadék gyorsabb, vagy

haikabb meghülésétöl, a szabad savnak gyor-v

sabb vagy halkabb megteliésétó'l a képzödö

amónya áitai; vagy pedig hogy valami egy

betîiggést lehetne kimutatni az üleprészecskék

küiönbözö alakjai és a kórfoiyamat között?

mely kérdést Csak a betegágy melietti óvatos

és szorgalmas észielések dönthetnek el. Mire

nézve Zi m m e r m a n n észieletei szerzò't ö

römmel lepték meg, mint ki e dolgozatok

fonalát elmésen kezdette meg (l. Caspers W0

chenschr. 1843. N-ro 19)`

Zimmermann legközelébb a magne

sia hármas villosó jegeczeket vette vizsgáló

dásai tárgyaul; ö kettò's f'óiléptüketküiönböz

teté meg: az eredetilegest és másodlagost;

eredetiiegesnek nevezi azt, midò'n a vizeliet

а villósavas amónya-magnesiát már kiürüié

sekor feloldozva magában fogiaija, és rövid

idö mulva- (2_4 óra után) tís-ztán kijegeczed

ni- hagyja. A vizeliet rendesen sárga szinü, s

vagy közönyösen (neutral), Ivagy kezdetben

savanyuan elienhat; másodlagosnak nevezi a

jegeczek fóliéptét, midön azok, mikép az e

gëszséges vizelietben, csak hosszabbidö mul

va a hugyanynak szénsavas amónyává dtváito

zása áital képeztetnek. На а vizeliet nyáikát

tart, mely a hugyanynak buzgás-eszközüi

(Gährnngsmittei) szoigálhat: akkor a másod

lagos képzöde's gyorsabban következik bé. A

fóntnevezett jegeczeket ZA eisôiegesen hármad

napos váltóiázban, arczorbánczban, csúzos

szemköthártyalobban sat. észleié; iegtetemes

ben taiálta a hugyhóiyag hurutjában nyáikávai

összevegyüive. Másodlagosan mindazon ese

tekben tapasztalá Z. a jegeczek képzödését,

mikben a vizeliet halvány, sárga, zavaros és

savanyuan eilenható vala, s fözés áltai össze

hegedt; bizonyosan nem tudni, valjon e he

gedés a fehérnye _hegedésétöi okoztatott-e;

24 6га mulva a vizeliet lúgosan (alkalisch)

mutatkozék, s fehér ülepet rakott le, mely

nagy részt ezen jegeczekböl áiiott, s aztán

többé nem hegedett iissze. Igy taláitatott a

vizeliet egy mellhártya-, szivbelhártyaiob

ban, egy szembetegnél, egy forró vesegyw

ladásban.

Dr. Simon megjegyzi, miként а Zim

mermann észieiési módja azen heiyes utat

mutatja ki, melyen a gyakorió orvosok ré

széröl fontes és érdekes járulékok gyüjtethet

nek a physiologiai és kórtani vegytan s micro

scopia elöhaladásaihoz. (Beiträge zur phys.

und path. Chemie und Mikroscopie. I. Band

1843). més.

ЧО- Bujnkóri ragályokról: lli»

с о г d után. (Vége)

A bujafekélyek kórjósiata.

Aszövemény néiküli, rendes, és egész

séges egyéneken eiötorduió bujafekéiy jó 365—

iatot enged, mert az magátói is begyó

gyulhat.

' A fenés шато bujafekéiy mint helybeli

bántalom igen nehéz baj, kiváit ha a vesszön

fordul elö, mert azt egészen elemésztheti.

A sömörös rágó bujafekéiy mindenek

közt iegnehezebb baj tartósságát véve te

kintetbe; mert Ricord kórházában 7 évig

szenvedett egy hajós tiszt ilynemü fekéiyben,

és mind ezen hosszú idô' alatt heolthatian

mara-dt a> genyragáiy.

A megkeménylilt bujafekéiy nem пазу
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iontosságu mint helybeli bántalom; ritkán

növekszik terjedelmóben, az egész kórmiikö

dés csak az ezt képzö sejlszövetben helyez

tetik.

A következelmi bántalmakat véve te

kintetbe, а meglévò' bujafekély által hajlan

dóvá tétetik-e a beteg arra, hogy rajta dob

fejlò'djék ki? —— Ricord szerint igen nagyi

ták a bujafekély hatását а doh kifcjlödésére;

ezen kór-körülmények összeesése (coinciden

tia) Ricord állitása szerint a bujafekély hely

zctétöl fúgg. Vannak oly helyzetek, mclyek

a dnb kifejlésének igen kedvezni látszanak:

például a férlinál, ha a bujafekély a vesszö

és makk alsó részén van, kivált a fitymafék

közelében; a nöknél a hudcsö szomszédsá

ga, és a méhhüvely felsö szegélye. Körülbe

löl 12 éve, hogy Ricord gyakorolja a bujafe

kélynek mesterséges beolta'sát a czombok fel

sö és belsö швами, és még egy1 dobot sem

látott ez után következni.

A mi az alkotmányos bajokat illeti: a

bujafekélyek helyzetxa7` száma és tartóssága

semmì befolyással sem látszik lenni a dob

fejlödésre. Ricord szerint csak a keménye

dés ád bizonyos és egyetlen kórjelt, mely

gyanittathatja velünk az általános megfertö«

zést; 99-szer 100 eset köziil, a higanynryal

nem gyógyitott megkeményült bujafekély al

kotmányos vagy is általános bujakórt hiv

létre. ——

А bnjafeké'ryek gyógyitása.

l. Elnyo-mó gyógy (traitement а

bortif). А bujafekély, bármily alakú legyen,

minden áron elnyomó gyógymódot kiván.

Általában mondhatni, hogy, ha az ége~

tés a fertözés utáni egy hét alatt elrontott

valamely bujafekélyt, a gyógyulás igen gyors,

és biztosit az általános megfertözés ellen.

~f Az égetést illetöleg: 1-ször. A: irólom

адама- pokolkö csaknem mindig ведшей аЬе—

tegség'kezdptén, lbárlìc'ú legyen a fekély he

lyezve. .

2Ászor. _Az éœtö haméleg (kali causti

cum) akkor használandó, midön mélyebben

kivánunk behatni а kóros sejtszövetbe.

3-szor. Еву étetò' szer, melynek elsöbb»

séget ad Ricord fökép, midön a mestersé- `

gesen elöhozott bujafekélylyé alakulandó hó

lyagcsák kifejlödését gátolni akarja, —- ez а

bécsi tészta (la pâte de Vienne), melynek szer

kezete következö 2- Rp. Calcis vivae partes

quinque, kali in alcohole soluti partes sex.

Az alkalmazás pillanat-ában készitjük meg aY

tésztát1 annyi langot adván hozzá, mennyi

kell. Az étetö szernek 10 vagy 20 perczig;

kell maradni az alkalmazás helyén.

Javaslották azt is mint elnyomó szel't;e

hogy ki kell vágni azon szöveteket, melye

ken az elsò'fokú bujafekély létezik. Ez igenjó

mód azon esetben, ha az~ egészséges szbvet

böl is jó nagy részt elvehetünk , különben ha

a kimetszés a bujafekély helyéhez nagyon

közel esik, a seb csak hamar ragályos iekély

alakját ölti magára.

II. Gyökeres gyógy (traitement

curatif). Midön a bujafekély nyomdája rendes,

s a'fejlödés kórszakában van, а kötözéseket

három1 négy, söt ötször is kell változtatni nap~

jában, iigyelembe vévén hogy a kiválasztott

anyag állandó kútfeje a kórnak.

A pokolköveli égetést is mindaddig kell

ismételni, mig csak a seb bujafekélyes kiné~

zésü. Ricord átalában félreveti a kenò'csök

használatát, б azokat inkább alkalmatlanok

nak mint haznosoknak шина; a bujafekélyt

finom tépéssel kell befódni, melyet a követ

kezö vény után készült füszeres borba kell

mártani:

Rp. Specierum aromaticarum partes 120

Vini rubri „ „ 1000

Spiritus vulnerarii _ „А , x 60

A fülzeres anyagokat nyolcz napig .áztat

1 'l
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ni a borban, ezután kinyomnl, a nedvessé

get átszürni, és úgy adni hozzá a langes Го

lyadékot. —— Ezen gyógyszer megváltoztatja

a kiválasztási anyagot, módosl'tja а szomszéd

részeket, ezeket összchúzza, megra'nczositja

és a következelmi fólszivódást gátolja.

Y Ha a genyes elválasztás nem nagyon

kevesbiilt nehány napok alatt, а következö

oldatot kell használni: Rp. Vini aromatici

partes 250; tanini purissimi partes 3. —

На fájdalmak is jelenkeznének, а f'ólebbi ké

szitmény helyet használjuk a következöt : Rp.

Vini aromatici partes 250; extracti вшито

si opiati partes 2—4. —— Midön a fekély

rendes folyammal siet a gyógyulás kórszaka

felé, hasznos leend a kötözéseket száraz Lé

péssel мы.

А rendes, szövemény nélküli bujafe

kélyt helybelileg gyógyitani elég, ha a keme

nyülésnek rajta semmi nyoma sincs; e gyógy

alatt a beteg a mennyire lehet nyugalomban

legyen, és testalkatához mért élet s egészségi

rendszabályoknak vease alá magát.

А gyuladás tulságából eredt fenés rágó

hujafekélyek gyógyitása elött nem lehet elég

gé tanácsolni, hogy az orvos a kór szárma

zata okának csak egy pontjáròl is meg ne felejt

kezzék.

Mily tünemények származhatnak ily е—

setekben a járatlanok által alkalmazott, vagy

czéltalan és а különnemii kórok ellen irány

zott liigany-készitményekkeli visszaélésböl,

vagy ha e szereket cllcnjavasló szövemények

voltak jelen ?!

Ily eselben lielybeli és általános vérbo

csátásokhoz, lágyitó szerek, fórdök és sós

hashajtókhoz sib. kell folyamodnunk.

На fenés állapotba készül а bujafekély

átmenni, következö 'oldattal kell bekötni a

‘sebetz г i

Rp. Aquae'destillatae lactucárii partes

Eitracti gummosi opiatî

250

4—8
‘fl ‚П

Ha már kifejlett a iene, kimetszendö azon

щек, hol magát megfészkelte, ezután а se

bet füszeres borral kell kötözni.

Jegyzet. Az 1843-ik évi Junius 2()

ikán Ricord szolgálatába állott be еду 45 éves

ember а du Midi kórházban, kinek vessze

jén nagy' gyuladás következtében rágó fenés

bujafekély мешками, és csaknem az egész

makkot meglepte a Гене. Ricard egy kuszto

rával lemetszé a makk fenés részét, ezután

néhány napìg hideg vizbe mártott tépéssel

köt'ózteté а sebet; késöbb a hideg vizet fü

szeres borral váltotta fel, és Julius 18-ika'n

az ember tökéletesen meggyógyulva hagyá el

a kórházat, de makkjából csak a baloldalon

maradt meg kevesebb mint annak fele.

Midò'n kásás, sömórös rágó bujafeké

lyekkel Wan dolgunk, azon körülményeket

nagy gonddal kell kitanulnunk, melyek e bajt

elöhozzák. Gyakran a beleg lakása roszT e

gészségtelen, nedves; s ha lakát változtatja,

abaj javul.

E neménél a bujafekélynek közönsége

sen találunk valamely alhasi hozzászegöd'ótt

bántalmat, melynek behatása alatt a fekély

nek e módosulata kifejlödik. Tehát ily ese

tekben a kórt `i'entartó, a bel részekben fész

kelt okok ellen kell gyógymódunkat fordítani.

Ricord szcrint a higanynemii készitmé

nyeknek kül-belsölegì has'ználata a kásàs vagy

sömörös bujafekélyek ellen i'ólötte ártalmas;

nem ritkán látni fekélyedéseketa higany hasz

nálata alatt, midöu már kiilönben a szemcsé

sedes idöszakának be kellett vala állania;

ilyenkor kiújulván ismét a bujafekély, az ere

detileg korlátolt rendes fekély csupán а hi

gany használata mellett leend rágóvá.

A bujafekély gyógyitásában legkedve

zöbb mòd, ha az égetést'a füszeres borrali

kötözgetésekkel üsszekötjiik; ilyenkor az ége

Vtéseknel:-mélyelmek és ismételteknek kell len

niök, néha каш: is napjában; a kötözés is
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igen hö lévén, szükséges azt gyakran letö

rölní.

Gondunlmak kell lenni arra is ‚ hogy a

fekély széleit meg ne sértsük, midön a шама

eeket újitjuk; тем. minden ledörzsölés, és

. felbör-sértés elömozdítja a ragályos вену fel-`

szivodásál., s igy a baj elömenetét.

Midön a helybeli gyuladás vér kiîiritést

javasol: a fékélytöl bizonyos tavolságban ép

részre alkalmaztassanak a nadályok; a sebek

fehér vlzbe (Goulard vize) mártotl. nyomfol

tok által l'ódöztessenek, hogy a geny rajtok

м не hasson; a gyuladásos szöveményben

haslnosak még a lágyi'tó s bóditó fözetekkeli

kötözések, pépek, langyos, nyákos fór

dök, vagy kocsonyás mosogatások, nyuga

lom, s a helybeli és általános bajhoz mért

életrendszer lágyító italokkal összekötve.

Midön a bujafekélyek лаву ingerültség

és fájdalommal vannak összekötve, melyhez

gyuladás szegödik, vagy, néha gyuladás nél

kül is: szükséges mindaddig, míg e плюшек

jelen vannak, mákonyos készitményeket kül

s belsöleg használni.

A pokolköveli égetés itt szinte nagyon

hasznos. Vigyáznunk kell, ha gyuladás vagy

fájdalom mutatkoznék, mert ilyenkor az el

hagyandó. Igen gyakran le'ghalékonyabb és

lobellenesebb szer a pokolkö, ha azt jól tud

juk alkalmazni; mert ez a felmagasztalt inge

rültséget elháritja.

Néha a söm'órös rágó bujafekély tovább

terjed, megmarad elöbbi állapotjában, és nem

gyógyul; ezen makacs esetekben némelyek

hasznosnakmondják a répa-olvasztott viasz

és pállitó kenöcscsel készült borogatásokat.

Használták a leghatalmasabb étetö szereket,

a dárdanyvajat, a haméleget, langot, stb.;

Ricord alkalmazza a bécsi tapaszt. Ha ezen

bujafekély-módosulat gyönge egyénekben nyi

latkozik: a beleg erejét zsongitó, keserü,

ешь. szerekkel szükség nagyobbítani, szóval

erösíteni. -Görvélyeseknél keserü аптеке:

adunk sülyelleni szörppel, fübül késziilt le

vesekkel, és hamagos fórdû'kkel stb. — Sö

mórös (herpeticus) cgyéneknél néha hasznos
a következö kenöcs: n

Rp. Cyanureti mercurii partes 5; Cerati

opii partes 30; швее.‘ Vagy pedig: mercurii

pra'ecipitali albi partes 4; cerati sulphurei

partes' 30.

Ha megkeményedett bujafelrélylyel van

dolgunk: nem sok hasznot reménylhetünk az

égetés által; mert gyakran ez még'nagyob

bitja a megkeményedést. A bujafekélynek

ezen módosulatában legjobb kötözés történ

hetik, a kettös higany-kenöcscsel következö

vén)r szerilnt. :

Rp. Calomelae (à la vapeur) partes 4;

cerati opii partes 30.  '

Midön ezen bujafekély a szemcsésedés

idöszakába lép, édes higany porral lehet ait

behinteni. Ha pedig a megkeményedett bujafe

kély fenével jön szöveménybe, szükséges azt
mákonyos tapaszszal, uvagy mákony oldattal

kötözni.

A megkeményedett bujafekély gyógyi

tására nem elég a helybeli orvoslás; ehhez

kell még kölnünk az általános gyógymódot is;

mert az életmüség meg van fegtözve. és а

bujaméregnek legjobb, leghatalmasabb elüzö

je a higany. Azert is alkalmazhatjuk azt kil

lönbféleképen; ilyen a van Swieten és Mi

alhe higanyfolyadéka, Sédillot labdacsai, a

kék labdacsok, Plummer labdacsai stb. Leg

jobb a Ricordféle labdacs vénye kövelke

zöleg:

` Rp. Proto-iodureti hydrargyri.

Thridacis'ana p a r t es 3 ;

_ extracti gummosi opiati part. 1; `

extracti cicutae pa rtes 6;

m. f. pil. пишет 60.  п

Hasonlókép használhatók a doctor Olli

vier (czukros) pogácsái is, az étetö higanyos

e
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Fórdök , két nehézéktöi hatig adva egy f'órdö

re (12—60 gramma).

A higanyos kenések, ilistölések, (021

noberrei) szinte hataimas gyógy-eszközöket

nyujtanak.

D о b o k. ‚›

Ricord szerint a dob lehet 1-ször gyu

ladásos (kórjeles) , 2szor ragályos. Ezen nagy

gyakorló tagadja >a-rögtön támadt dobok léte

iét, melyeket bujaragály elöremenete nem

okozott volna; azonkiviil emlit még egy har

madik módosulatot is: ez a másodlagos dob,

mely olyan egyéneknél fejlò'dik ki, kik álta

lános bujakórban szenvednek.

A dobok ritkán tünnek elö a bujafekély

képzödése utáni öt eisô' napon, hanem ren

desen a 7-iktöi 30 napig. A dobnak heveny

v. idiilt iefolyása lehet: némeiyek mindjárt

id'últ folyammal lépnek fel.

Aheveny doboknái legeló'bh feszltést é

rezni azon heiyen, ho`l a dob képzödendik;

`ceakhamar egy kerekded, határozott, rugé

kony és a bör valamint а sejtszövet aiatt is

mozgékony daganat jelenik meg; utóbb méiy

ffájdaimak mulatkoznak; mennél inkább 11а-

gyobbodik a daganat, annái inkább mozdu
Y -latlanná 1е52;- а hör, mely eddig szabad vala,

a mirlgyhez ragad és megvörösül. A kór to

vább haiadtáyal kopogós fájdalmas érzést ve

yhetni észre, a daganat meglágyul, 65 hul

lámzás 6111 Ье. Némely esetekben láz is jelen

kezik némi átalános kórjelekkel. Al idüit fo

lyamu doboknái a mirt'gy-duguiás lassan

ként áll be minden fájdaiom 65 vör'ósség

nélkiìl.

Kórvégzödé 5. 1-ször. Lappan

g á s (deiiteseentia) azaz: a fóiötte rögtöni

szétoszlás. вы ritkán tapasztalhatni. 2-szor.

Szétosz l _á 5; ez igen kedvezö kórvégzö

-dés, de gyógymódunkat igen czéiszerüieg ‘

kell alkalmaznunk, hogy

nyerjünk. 3-szor G e n y e d 6 5 ; igen gyakori

kórvégzödés, ezelött igyekeztek ezt 6161102

nii; mivel a dobokat ragályos bujaméreg ered

ményeinek tekinték, azt hitték, hogy a genynyei

kihajtatik a ragályos anyag is; _ de ma,

midön tudjuk, hogy ez nem igy történik,

igyekszünk azt eitávoztatni. 4-szer. M eg

k e m é n y e d é s; ezen kórvégzet igen ked

veztelen esliszomoru, bár igen gyakori. 5-ör

Fene"'-Q `ez nagyon ritka, és ha egyszer

heállt, a kóros rész vesztésével van össze

kötve; az egész tömeget azonban nem támad

ja meg egészen, csupán a börnek egy része

vékonyul meg s pusztul el a bö evesedés alatt;

ez rendtúlos lobnak is iehet következeime.

ilyen kimeneteit

Kórösme. .leienleg nem czélunk kü
lönböztetést tenni, aznugyanazon helyen eli'i

forduló különbözö természetü mirígydagana

tokra nézve; csiipán azthatározandjuk meg,

ha a dob ragalyos-e vagy nem.

A bujatakár _ épen úgy mint a buja

{вину—(101101 hozhat elö. A dob ritkán tünik

t`ól akkor, midön takár van jelen; azonban

mihelyest jelentkezik, el van szigetelve, hir

telen növekszik, kevés hajlamot mutat a ge

nyedésre; ,ha már egyszer tályog képlödik,

ennek genye- be nem oltható.

Ha a dob egy idöben van jelen vala

mely megkeményült vagy meg nem keményüit

bujatekéiylyel: azt hissziik, legalább sejtjük,

hogy a dob bujaragályos. Megkeményiilt bu

jafekéiyjeleniétébena foiüietes mirigyek lesz

nek tömeményesek, de fejiödési, vagy nö

vekvési idöszakukban nem fájdalmasok 65 nem

hajlandók genyedésre. На nem keményedett

bujafekély van jelen: a dobok rógtön növek

szenek és hirtelen genyedésbe mennek át;

ezeknek genye sem oltható többé be.

Kórjóslat. Ez шва mirigydeg he

iyétöl., az egyénegészségi állapotátói, _a kin

többslör шишек ‚- mort а kdms kiválasmás
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n dob kifejlett, 5 a daganat kisebb vagy na

gyobb részbeni lobos természetétöl stb.

Nem kcll attól tartanunk, mintha а 60

bok után általános bujakòr hamarzibb fejlöd

nék 111, mint bujafekély után, söt hihctöbb`

hogy az általános bujakór-fekélyek után sok

kal hamarább következik, csupán azon ese~

tet véve ki, hol a dob megkeményült buja

fekély után kezdò'dött; és ilyenkor az élet

müségben már el lévén terjedvie a méreg,

szükség sietnünk a higanygyó'gygya?. "

Gyógymód.

1) Palástoló gyógymód. Leg

jobb mód a dobok kifejlödése megakadályo

zására azon tüneményeknek mennél korábbi

виды/0111656, те1уе11 azokat létre hozhatják;

itt elsö gyógyszer az égetés, mellyel azonban

nem kell visszaélni. .i

Ha bujakórá van a betegnek, szükség

ajánlani neki a nyugalmat, és hogy semmì

bajos és fárasztó munkával ne foglalkozzék.

2) Elnyomó gyógymód. Eltàvo

litható-e a keletkezö dob? Igenis, midön

c'supán mirigylobbal (adenitis), tiszta lobos

dobbal van dolgunk; midön a niirigyekben

csupán vérpangás van jelen: de midön 1111

szivódás által képzödbtt dob van jelen, csak

nem lelletlen, 65 részemröl - igymond Ri

cord--ha tudnám mindig, hogy bujaragályos

dobbal van dolgom, nem kinzanám betegemet

hasztalau gyògyitásommal; de minthogy gya

korta kétség forog fónn a ragály fölöl, szük

ség megtennünk, a mit lehet. Legnagyobb

nyugalomban kell azon részt tartatnunk, hol а

dob fészkel; befódhetni a dobot összetört

jéggelj de ha 24-'48 óra alatt a fájdalom és

daganat nem kevesbiilne, hanem még növek

szik, megszünjünk a jég alkalmazásától; mert

ha sokáig alkalmaznók, még elömozditanók

a betegséget. '-'~ - ""'\ f 1"

Eleintén az 'ósszenyomás (compressio) szin

1611 jó eszköz; de itt is úgy alkalmaztassuk

magunkat mint a jég haszna'latákor.

Mihelyt a beteg legcsekélyebb fájdalmat

érez а lágyék 161011, azonnal 20--40 nadályt

alkalmazzunk. Kétségkiviil eza legjobb elnyo

mási 11166, és ez elnyomja a dob kifejlödé

sét, ha ugyan az akadályozhaté.

Malpert szerint jó befódni hólyaghuzó

val a dobot, és miután a fölbör fölvált, a

lemeztelenitett fólületre következö oldatba
mártott tépést kell raknunk: I

Végy: Highalvagból (Merc, sublimi) „13%,

szememyit;

Lepárolt vizböl 30-szor annylt.

Ezen tépést egy két óráig a mondott helyen

hagyjuk, és erre egy fólületes var képlödik.

Ricord és Cullerier d. d. sokszor gyakorlák е

módot; de csalékonynak találák annyiban,

hogyiszonyú fáJdalmat okoz a betegnek, még

511105 10ЬЬ sükere mint más módoknak, és

пазу hegjegyet is hágy maga után.

Lehet még eleintén többszörös szuráso

kat is tenni, de csak ott, hol nincs delguuk

bujaragályos mirigydaggal; különben minden

szurás helye egyegy bujafekélylyé változnék

61 а i'olszivódás eszk'ózlötte dob fólületén.

A gyuladásos tiszta doboknál a betegség

kioltására, lehet еду keskeny kusztorát vinni

be a bör és mirigy közé, s annak bönyés bo

ritékát egy kissé fólmetszeni. Ezen mód igen

sok észt kóvetel; mert 011 igen sok jelenté

kleny edények futnak le, miket megsérteni

nem szabad.

A heveny kórszakban igen пазу nyuga

lomra van szüksége a betegnek;_ e mellett 61

1а161105 és helybeli lobellenes szerek, laugyos

lágyitó horogatások, higauyos kenések, lá

gyitó italok, hashajtók, fórdök és többé v..

kevésbé szigorú étrend ajánlandók. A
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Malapert ezen kórszakban ajánlotta még

n hólyaghuzót és az étetö higany használatát:

de e kórszakhan az ily gy'ógymódot Ricord

még kevésbé ajánlja mint a dob kezdetén.

A fájdalmatlan doboknál ninos szükség

általában a lobellenes szerekre ; azonban még

is 4_6 nadály 5_6 napi 1661162 52611111 al

kalmazva néha jó sükert 1102; pépeket is al

kalmazunk rozslisztböl vagy bablisztböl, vagy

hideg borogatásokat fehér vlzzel , vagy kön

halvsavas könlegeggel (hydrochloras ammo

niae).

Ajánlották még a ruhákba iakart meleg

téglák alkalmazását is.

A fájdalmatlan doboknál hasznos lehet

ahólyaghuzó alkalinazása 15: a fólbör f'ólvál

tával a lemeztelenitett helyre higany-kenöcsöt

165211611, 65 erre rozslisztböli hideg 1101056—

tásokat alkalmaznak. Ha a hólyaghuzvány ki

száiradt7 másìkat söt harmadikat is tesziink.

Ha két három hólyaghuzó után nem törte'nik

semmi változás: meg kell kisérleni a nyo

mást, és egyszersmind a következö kenöcs

használatát:

Végy: Ólomìblagból (joduretum plumbi)

4részt;

Zsirból „ 30 _; vegyitsd.

vagy:

Végy: Haniîblacsból (kali hydriodicum)

4részt;

Zsirból „ 30 _; vegyitsd.

Ha 8—10 nap alatt a nyomás és bekenés sem

mi sükert sem mutatnak : a liólyaghuzót vesz

sziik elö; 65 talán itt lenne használandó aMa

lapert étetö oldata; lehetne talán még hasz- .

nálni a bekenéseket dárdanyos kenöcs'ókkel v.

croton tiglium olajjal is.

Vannak körülmények, hol a dob sem

mike'p nem enged; 5 ekkor látja idejét Ricord

a mirígyek kusztoràvali összerombolásának,

mi igen kényes és nagy vigyázattal, ügyes

séggel járó mütét. Ha a baj mind ezckre sem

enged: nasználni kell a bécsi tésztát; 1161

harmadát а daganatnak ez 61616 5261161 kell

befódni, és erre a daganat i'o'lületével egycn

lö var következik. Ez gyakran oszlásba hozza

a daganatot.

Ha a mirigyek elfajultak: néha szükség

kivágni azokat; ez igen 1161162 mütét.

Ha a dob genyed, minél elöbb fólnyit

tassék; rajta 8_10 kis metszéskéket alkal

mazván; ezt nevezik tajtékzó nyl'lt dobnak

(bubon ouvert en ècumoir).

Az igen megvéknyult hört ollóval v. a bé

051 tésztával kell eltávolítani; ez utóbbí jobb,

ha a dob bujaragályos; meri. az étetö szer

másithatja a fekélyt is.

Ha a bujamérges dob nem akar liegedni:

Ricard körösbogárporral hinti be a 561161;

és erre tüstént szemcsésedés következik.

Altalános gyógymódja olyan mint a bu

jafekélyé azon esetben, ha a doh 11165116

ményült bujafekély terménye. Néha a beteg

senyves alkatát is erösiteni kell. (Journal des

connais. med.-chir. 1843 N-ro 2.)

Kovacs.

Nö- és gyermekgyógytan.

W» Az ценников мамаша:

Dr. Kiwis ch F. a prágai szülintézet 565611

65 alorvosától. Szerzö ezen kórismeileg és

gyógytanilag oly nehéz betegségre nézve al

1101011 következö tapasztalatait fökép 1839

vben tevé, midön ezen kór a prágai 521111162

ban járványilag uralkodott, s sz. mintegy 40

hulla-bonczolatot vitt végbe.

Küllevegöi befolyások nem csak közvet

lenül, hanem közvetve az anya által is ha



N6'- ès gyermekgyógytan. 217

tottak a gyermek -életmüségére; mert sok

életének elsö napjaiban tüdölobban szenvedö

gyermek betegen jött már a világgra7 s oly

anyáktól 5211101011, kik vagy már betegek vol

tak, vagy nem sokára megbetegedtek. Jár

ványos gyermekágybetegségek gyakran újszü

lött-járványokat is vonnak magok után; így

a prágai szülházban is egyidöben _uralkodtak

gyermekágylázak gyermekágyasok közt és tü

dölobok az újszülötlek közt; ámbátor az 11101

sók nem minden csethen gyermekágylázbeteg

anyáktól sziilettek, s sz. megvallja, йогу а—

2011 Г011010101‹е1‚ melyek alatt ezen hefolyás

t'örténik, még nem ismerjük. Miért is lobos`

korcsvegyet vesz fdl, melyaszületés után leg

jobban izgatott életmüvekben - a tüdökben

-— gyuladást hoz elö. Ezen életmüvek máx'

születés elôtti megbetegedését (mely állitás

111011011, а tüdölobos újszülötteknél gyakran
sziiles.'mlateielenlévö tetszhalál, s nehézhörgös

iélekzés szolhatnának), szerzö azért nem ve

521 l'o'l, minthogy holtan született gyermekek

testeiben gyakran ugyan más életmüveket, de

soha la tüdöket gyuladva nem találta, s mint

hogy eloszlatott tetszhalál után a lélekzés sza

bályos lesz, s csak késöbbeu rosszabul meg.

Mennyivel járulnak küllevegöi befolyások e

zen tüdölob elöhozatalához, nem lehet meg

határozni. Leggyakrabban jött ezen betegség

a téli hónapokban elö. ——- Ezen szóba-lévö

tüdölobnak sajátlagos tüneményei az újszü

löttek tüdöinek sajátlagos élettani visszonyá

han találnak magyarázatot. A tüdöknek rend

kiviili vértúlteltségét, kevés sz'óvetváltozás

lnellett szerzö лет/011610505 vérpangásnak,

mint gyakran történik, nem nézi. Mert: 1) A

bántálom a gyuladásnak sok más nyomait is

mutatja. Az újszülöttek tiidölobja gyakran ki

izzadványos mellhártyalobbal, sokszor has

kérlob, hörglob- szívbellobbal van szövô'dve;

elörebocsátott vérürités által a vértúlteltség

gyakran annyira kevesbíttetik, hogy a fínom

szemeres szövetváltozás könnyiiséggel meg

lesz ismerhetö. 2) A vértúlteltség egyenes a

rányban áll a szivnek tevöleges erejével, s a

l'ónálló vérkeringés akadályával; a jobb sziv

_gyomrocs túltenyészeténél, a Botallféle járat

nak szabdaszerütlen becsukodásánál, kiter

jedt _tüdölobnál, 5 mellhártyalobbali szöve

ménynél legerösebb ezen vértúlteltség. Most

szerzö boncztan által magyarázza, hogy a

testnek fólsö fele számára a vérkeringés kü

lönösen a bal, az alsó és a lepény (placen

ta) számára pedig kiilönösen a jobb sziv

gyomrocs által mozdl'ttatik elö. A köldökzsi

nor lekötése után tehát a jobb csarnokban a

zonnal vérnek kell összegyiilemlenie , mely a

lélekzés beálltával (mi által а tüdütér nyilá-`

ma kifejlödik, 5 а szlvhegy sülyedése által

jobban a 'vérfolyam elibe áll) a tüdüterekhen

szabályszerü lefolyást nyer; ellenkezö eset

ben, vagy a bántalmas tüdo'ben lévö akadá

lyainálazonban legnagyobb fokra szálhat az, s

szivgutaütést hozhat elö. Ilyen esetekben gyak

ran a Botallféle vezeték kitágulva , belsö

hártyája megrepedve, s а körüllévö sejtszö

vet vérrel hesziirödve találtatik. A vértorlo

dás а tüdökben néha oly пазу, hogy a mell

hártyaiiregben, hörgökben s tüdöterimbelben

vérömlény vagy kiizadvány találtatik, s a be

metszett tüdö egészen vérhen ázik. A bántal

mas tüdörész nagyobb, keményebb, 110110

zebb Stb.

Ellágyulás és tályogképlödés 100100010

lei az újszülönek 'tüdöiobjánam а2 ellágyu

lással mindenkor mellhártyalobos, barna vér

nyirkes kiizzadvány van összekötve. Leggya

koribb szövemény a mellhártyalob, legritkább

a hörglob. Szívbellob (endocarditis) csak egy

szer jött elö a tüdölohbal szövetkezve; a kil

zadvány hártyaképpen venta bea visszeres bi

lentyüket, s pöfeteg gyanánt nyůlt be az 111—

erekbe. A gyomor-takhártyának erös rózsa

vörösségét szerzö 3 sziilés után nem sokára
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tüdölob következteben megholt gyermekeknél

vett. észre. Mig a gyermekágyas vére köny

nyen megalszik: addig a tüdölobos Щиты:

vére csak igen ritkán hajlandó a megalvásra.

Az újszülöttek tüdöiobja gyakran meg nem

ismertetik, s minden várakozás ellen halálos

kimenete'liel végzödik. Ha a hallgatódzás le

hetséges, akkor finom ropogást hallunk, mely

végre tiszta viiágos hólyagcsás lélekzésbe

megy мы, mi ép gyermekeknél mindég az

egész mellen haliható. Az egészséges gyer

mek meilkasának kontatása "‘)‚ а szív- és

májtájat kivévén, mindcnhol igen világos han

gu. Majd minden tüdölobos gyermeknél hall

gatodzás által erös hörg-börgést hailhatni,

fökép a bántaiom kezdetén; egyenes arány

ban álit ez avértorlodással, svérüritésekaital

azonnal elmozditatott; miböl következtethetni,

mikép az a vér-savós folyadék kiizzadványá

tól tîiggött. A betegség lefoiyása alatt elmu

iiksismét visszatér ezen hörgés. lélekzés

nek más minöséges módositásai kezdetben csak

ritkán vétetnek észre; mennyiségileg azonban

a hólyagzás zörej világosság és magasságra

nézve veszt. Kontatásnál a közel fekvö több

nyire igen légteljes egészséges tüdörèszek és

belek kereszlül konganak, s nehéz kis terje

désü s éppen iehetlen karélyos tüdöiobot

megismerni. _ A lélekzés többnyire csak

rekeszes (diaphragmatisch) az alsó borda

közök besüppedésévelösszekötve, nu'gamell

kas fólsö része majd nem mozdulatlan; to

vábba a lélekzés többnyire nyögö, néha me

_ ~ *l к o n t а t á s , норовила heiyett; minthogy

ko p o g a t tuiajdonképpen annyit jelent mint'.

pede terrain pulsat. — K o n régi magyar

„акт annyìt jelent mint 2 Sonus percussu

сайта = Schall; s igy р. о. dumpter Schall

= siket kon. lnnét kontat=percu~

tit, ut sonus edatur; k o n t a tá s :per

cussio , qua sonus edîtur; ko n a l y = ples

-imeten K П 1 l ö. 7

*glug-muß'

kegò', lihegö. _ Tüdöiobos gyermekek gyak

ran kékkórosan szuletnek, s aztán igen meg

v'órösülnek, s ha elegendö vér nem ürittetik

ki, ismét megkékülnek. Atörzsök börhösége

eleinte mindég fölmagasztait ; а végtagok több

nyire hivesek. A kór növekedésével a szózat

rekedtté, nyöszörgò'vé lészen , végre agyer

mek hangját egészen elveszti. Köhögés ritkán

s csak a kór kezdetén fordul elö, s ekkor

prüsszenés és hányással van összekötve. Ezért

kékkór és habos száj jelenléteben mindenkor

a mellkas vizsgálatához fogjunk. A шпат

takhártyák eleinte nedvesek és hò'k, késöb~

ben meghidegülnek; a köthártya többnyire vö

röses.

Mennél hamarább bqtegszik mega gyer

mek szülés után, annái rosszabb а jóslat.

Rosz jelek szinte tisztán rekesz, igen sietetelt,

nyögò' lélekzés, az alsó bordaközök erös be

siippedésével összekötve; tompa kontatás és

az also végtagok vizenyes daganatja : mig erös

kékkór, habos száj, hideg végtagok, hörgés

az egész melibcn, és sajátlagos nyugalom

meg nem halálos jelek. _Vértorlodasi tetsz

haláiban szerzö vérbocsátást ajánl a шавк

zsinorbói; kifejlett betegségben 3_5 nadáiyt

a melikasra; belsöieg édes higanyt, vagy

hánybort csillaeczetmézzei, a mint vagya be

lekre vagy a gyomorra hatni akarunk. Erös

bülö kékkór és léiekzési nehézségek meiiett

a vériirités isméteitessék, s késöbben hasz

nosak lehetnek пятак, gyenge börlzgatók, és

nyákos szerek hányborkövel. A mondottak

megerösitésére következö kórtörténetek szoi

gálnak.

1) Еву 7 fontnyi nehéz, jól марш: leány.

sziiletése után sokáig hang nélklii feküdt, s csak

jóval ezután mélyebben iélekzett, s siránkozó szó

zatot папаши. A lélekzés hosszú ideig szabálysze

rütlen volt; a köidökzsinor rendkiviii sokáig vert.

5 órával késöbben már hab vétetett észre а száj

és or elött, az arcz és törzsök kék lett, a szemek

штатным köthártya duzzadt, a léickzésigcn
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szapora, емкие, пумы-да, rekeszes, erötetö

volt. Hallgatódzás últal jobb oldalon kissé erösebb

nyálka-hörgés és sipolús vétetett észre. Maga а

gyermek türelmes volt, még nem szopott; hanem

magzatszurkot már uritett. A kék, ökölbe темп

kezek és Iàbak hidegek voltak. A gyermek oldalra

fektetett; а hátra 4 nadály alkalmaztatott, mus

tárpépek :l lábikrákra, s belsöleg a fünebb emlitett

hánytató adatott. Más nap a hörgé's nem vétetett

to'bbé észre, világos hólyagcsás lélekzés. З‘па

роп a hörgés ismét halatszott jobb és hátra relé ,

а hang gyenge volt, а lélekzés sietettebb, a kék

kór mérsékelt. 3 nadály alkalmaztatott а mellcsont

ra`L belaöleghánytató rendeltetett, mire а gyer

mek csak hamar egészséges lett. 2) Еву fris és
И jól táplált gyermek szllletés után 2 парта sárgakó

ros lett, sznporán s erölködéssel lélekzett; ahall

нашит mindenhol lélekzési zörejre akadott, bnl-l

rn azonban ez mégis kevésbé tlszta és vilúgos volt',

a sziviités igen' gyors; а kontatás baloldalt tom

pább, mint jobboldalt. 4 nadúly és óránként if;

szemernyi calomel nem menték meg a gyermeket.

A lélekzés nem javult, а fej forrú lett, а lábak

hldegek, töhbé- nem szopott а gyermek', s епар

га meghalt. K ó rb o n c z o l а t. Az agykérek sö

tét, híg vérrel telvék; a bal mellhártyaiiregben

sok vöröses-szllrke folyadék, melyben-sok siirii,

lágy világos-sárgás nyirkiizadvány úszott. A haltu

dö egészen légllres, rendkivulileg теша vérrel

шпане, hegyén mogyorónyi nagyságra ellágyulva,

s ugyan enen helyen a mellhártya-légeny (emphy

sem) által fölemelve volt. A Botali-vezetékben,

mely szokntlanul tág és hosszu volt, 3 borsónyi

лаву, merö, sárga, s eröson пот ragadt nyirk

lzzadvány ватином, mely а nylllamot egészen be~

или. A máj sok vért', az epehólyng kevós epét

foglalt magában. 3) Egy jól парит, егёз és egész

ség'esen születeltleánykánál, mely eleinte jó hang

nál volt, késöbben nyugodt álom s kissé gyorsabb

lélekzés танец а csecset el nem vette, 2 парта

а lélekzés rosszebb lett; a mcllkas munkátlan volt,

s csak a rekesz mozgott hevesen. A hallgatódzás

maid сотри, majd ismét semmì lélekzést sem vett

észre, a kontatás baloldalvást siketebb volt; a

has травм: s nyomásra fájdalmas. Nadályok min

den haszon nélkiil alkalmaztattak, s az édes hig

any kihányntott. A lélekzés sietetlebb lett, hig

székuritések állottak be , а hányés megszünt, s a

gyermek 4 парта meghalt. Kórhonc zolat

Mérsékelt visszeres vérteltség a lejben , а baltii

dönek alsó karélya elmájosulva, a középsö vér

rel tömött, a bal mellhártyallreg egészen megtelve

vöröses savó-izzadványnyal, melyben sok ‚еще

peiyhek шимми; а- шепнгее main rkunsief

a szívborékon nyirkos hártyák, melyek a két mell

hárLyalevelet összetapasztották; a haskér rózsaszi

nil, majdnem egészen hártyás, vlasz-sárgaszínll

kiizzadvánnyal födve; kulönösen a lép m'ajdnem

egészlen be volt boritva. A gyomornak ellágyult

ltaliiháirtyája könnyen el volt тол-поташ; 4) Egy

gyönge, újszülött jól kiabált, o eleinte jól is

szopott. Más nap megvetette a csecset, nyughatat- Y

lan lett, s gyenge rekedt hangen' шь‘ш. ‘LedV

napra a lélekzés s'ietettett, és eröll'cödb'tt lett , т."

hallgatódzás kiterjedt hörgést [оденем ты, a koli-y

tatás semmi eredményt sem путан, minthogy a

gyermek igen nyughatatlan volt. A gyermek тёк

azon nap hörgés és igen büdös széllilritések мы:

halt meg. Kórbon'c zoiat. Visszeres шпалы;

savós beszilrödéssel a fej~' és has'bnn; a lép 61"'

máj igen lágyak valának. Ajobb tüdönek alsó kr

rélya nagyobb, Штаты), sötétbarna s finom iz

zadványhártyávál födve volt.v Ezen tudönekmetsz

feluletén több horsónyi, részint szürke, részint

ваш-чаша, tömött helytapnsztaltatott, тешить

néhány majdnem porcznemu vala, néhány ismét

léggel telve. A második karély vérrel tömött volt,

а bal tildö csak helyenként vérdúsabb volt; a bör

nek sejtszövete s a mellhártyauregek szárazak va

lának; a szivborékba kissé több savó; a sziv

minden Uregeiben `«nok siirů, занёс vért foglalt, s

a billentylik vîlágos-sárga izzadványhártyával bevon

va „шлак. (Med. Jahrh. d. lnk. баш. staat. Bd.

xxl». st. 4). ` ' Mec'zner.

18. дама: a неделя—гидами!“

(asthma thymicum) *) fölötti плёно

tekhez; Dr. Münchmeyertöl Elò're

bocsátva'n a betegségnek jelen tudományos ál»

láspontját, általmegyen а szerzò' annak okaiés

lénye Fólötti vizsgálatára, melynek eredmé

nyei az alább következò' pontokban годит—

 

*) Ezen kóridomra nézve annyit mondhatoki,

hogy szon 7eset, mely eddig tán 10,000

általam orvosolt beteg kisded közt этом“,

mindenkor 1—3 éves oly gyermeken volt,

klknek fejkutacsaik nyiltuk s agyvelelk ugyne~

vezett túltenyészeti állapotban valának. A

bonczolat a kedeszmirigy daganatjárólllgki

sebbet sem nyilvánított; két lzben a Kopp

Тёщ gò'rcs Eclampsia után, тазу ezzel Гоп`

váltólag fordult elö; вязнет, hol nyilván

2
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nak. Атм—шаг. egyszerközzé швы tapasz

talatát, mely szerint ezen fuladozás gyakran

az agy túltenyészetével összekötve jelenik

4meg, késöbben még inkább megerösitvc ta

lálta. Ezen tapasztalatból a szerzö némi föl

világositásokat és következéseket ügyekszik

kivonni, mclyeknek eredményei а követke

zök: 1) Nem csak lehetséges, hanem valószí

nii is, [югу egy sajátszerii fuladozás, mint

igen jelemzetes kóridom а kedesz-mirígy (gl.

thymus) kóros állapotjaitól liigg. 2) Ezen kór

idom sok csetben összefügg és gyakran szár

mazik is az agy-túltenyészettöl. 3) Ezen görcs

nek más helybeli okai is lehetnek, melyek a

beteg thymus-mirigyképen hatnak a lélekzési

idegekre. 4)Valal1ányszor ezen jellemzö fu

ladozás elöfordul, elsò' és fö gyakorlati gon- .

dunkat ezen helybeli okok kutatására fordi

tsuk. Mert 5) csak ekkor találhatnak okszerü

alkalmazást a kiilönbféle orvosok által ajánlott

szerek. Vérüritések akkor találnak helyt, ha

azok világos idò'szaki vértorlódások által ja

valtatnak; azonban mindenkor csak helybeliek

legyenek. Görcscsillapitó szerek által enyhül

hetnek az egyes rohamok, s e miatt gyakran

szükségesek is, csakhogy gyökeresen gyó

gyitók gyanánt ne vétessenek. Kábitók éppen

ne használtassanak,minthogy általok vértolodá

sok okoztatnak fej és mell felé. F6 orvoslási

gondunlc az általános és itt különösen elöfor

duló kifejlödés akadályozott állapotjának ja

vitásában és kiegycnlitésében álljon, mit fö

kép jó és kellö életrend által érünk el. (Zeit

'schn f. die gesammte Med. Bd. XIX. Heft 3.

1842. Meczner.

____-_n_n

heveny vértorlódás létezctt, vérvétel sutána

смете! horgany-virággal nagy adagban (aa.

1_2 gr. p. d. minden 2 órában) más két

esetben pedig n chininum (4_5 gr. egy

парта, 12 adagra osztva) eszközlé a gyó

gyulást. S z е г k.

l

ÜN

il). Kedesz-fuladozás és зуек.

gyennekrángás (Башкирию) _ Dr.

La n d s b c r g után. Szerzö ezen két gyakran

вдуть létezò’ betegséget az agy és thymus-mi

rigytúltenyészetétöl származtatja, mi mellett

azonban még elhatározatlan marad, valjon az

agy túltenyészete részintes-e vagy teljes, s

valjon a thymus túltenyészete nem másodla

gos-e. Szerzö szerint innét könnyen magyaráz

ható azon körülmény, liogy a körüllévò'k leg

elösz'ór is az Eclampsiára iigyelnek, s hogy

ez a mellgörcs legyözte után is még hosszú

ideig, ámbátor gyengébben, fön szokott álla

ni. Ehhez még 2 kórtörténetet is csatol, ше

lyekkel állitásait támogatnì akarja. (Hufelands

Journal Stck III. 1842.

Meczner.

80. Kopp fuladozása gyógyitá

вёл-61; _ Dr. Eberstöl. Két lénycges

vagy legközelehbi ok adatik fökép elö a kü

lönféle irók által. 1) Többé, kevesebbé túl

tenyészett thymus-mirígy, mely a légcsò', tü

dök, sziv és лагу edényekre nyoinvám7 lé

lekzésineliézségcket (fuldoklást) idéz elö. 2)

Idöszaki görcsös állapot, mer a gyermeke

ket csecsemös korukban meglepi7 а gögsîp

ban, tán a tüdök és szivben is fészkel1 sle

folyásában az agy, gerinczvelö s az egész

idegrendszerre hatván, görcsös jelenetekct

s halált hoz elö. Kopp szerint ezen beteg

ség jellemzò' tüneteia következök; 1) Idô'sza

konként beálló, éles kiáltás, és agállyal össze

kötött lélekzési fojtódás. 2) Bizonyos hajlam

ezen állapotok elöhozatalára fólébredés, erös

sírás-, és iváskor. 3) Közönségesen a nyelv

nek ajkak közti elöfekvése. 4) А kedeszmi

rigynek rcndellenics nrgyobbulása. A tüne

mények összeliiggésétKopp következò'leg ma

gyarázza. Ha valamely inditó ok által a na

gyobbult, s e miatt a mellkas mellsò' és szii

kebb üregében összenyomott kedesz швы;
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szükségképen nyomást gyakorol a sziv és nagy

edényekre. Ennek következtében a vérkerin

gési életművek mozgásai megakadván, a lé

lekzés zavartatik, s aggályossá lészen,“ míg

a szívnek, az edények és tüdők feszereje ezen

akadályt ismét legyőzi, s a kedeszt újolag ösz
szeszoritja. l

Alávetvén már most mind ezen tünemé

nyeket szoros vizsgálatnak, meggyőződünk,

mikép azoknak legközelebbikoka a gyermek

kifejlődésének akadályozásában fekszik, mely

vagy az újszülöttek már első korában mu

tatja befolyását, vagy pedig csak akkor kez-v

dődik, ha a csecsemőkornak utóbbi fejlődé

sével azon változások állnak be, melyeknek

egyéni önállóságát ez életben előkésziteníök

és bíztosítaníok kell. Ezért lép föl ezen bán

talom leggyakrabban a 3- és 10ik hónap közt,

s ha elébb fejlődött ki, s el nem mozdita

tott, akkor éri el fő fokát, midőn az agy- és

gerinczvelő kífejlődésök végéhez járnak, a

fejbóltozat bezárodik, s a fogzási folyam kez-

dődik. Hogy ezen betegségben a vérkeringés

szinte részes, kételkednünk nem lehet; azon

ban más kérdés ismét, valjon a kedesznek túl

tenyészett vagy vértorlódási állapotja mind

ezen agály és fojtási tüneményeket előidézi

e,' s valjon e tekintetben nem inkább az ide

gek ingerültsége rogosítható-e, sőt valjon az

utolsó okot nemkell-e a mirigyrcndszer általá

nos beteg létében, s ennek a kifejlődési fo

lyamhozi visszonyában keresnünk ? mi mellett

még azon körülmény is tekintetben veendő,

miszerlnt ezen betegség gyakran örökösödík,

s hogy ugyanazon családban annak következ

tében majd minden gyermekek, majd ismét

csak a fiuk vagy leányok halnak meg. -

Ennek következtében szerző gyógymódjában

nem csak a kedesz túltenyészett állapotjára,

hanem főképen azon föntebb említett általá

nos báutalomra ügyelt, mi által a legeredmé

nyesebb orvoslási sikerre tett szert. —- Егге

a szerző több kórtörténetet közöl, melyeknek
két elseje ugyanazon lcsalád vkét látszólag

egésséges, elsőszülött fin-gyermekét illeti,

ki a kedeszfuladozás hosszas de szelíd lefo

vlyása után agyvlzkóros jelek közt hirtelen el

halt. Mind két esetben a kedesz túltenyészett

állapotban nem létezett. A harmadik gyer

mek, már korának első heteiben tejvarat

(Milchschorfl kapott: s az asthmától megki

méltetett. 4- és 5-dik gyermeke a családnak

szinte tejvaras s egyszersmind görvélykóro

lévén, az asthmatól szinte mentve ma

radott; A 6 gyermek igen erős, és nagyfejü

volt, s korának Z évében isszonyu görcsök

kózt, fejkiizzadvány következtében mult ki.

A 7-ik gyermek igen gyöngéd alkotásu lévén,

gyakran emésztési zavarokban szenvedett. А

8-ik gyermek, ki physicai kifejlődésében a

6-ikhoz igen hasonlitá, 10 hónapos korában

betegedett meg oly tünemények közt, melyek

a Kopp fuladozásához igen rokonok valának,

azonban nadályok fejrei alkalmazása, hideg

borogatások, s belsőleg Calomel által egészsé;

gét ismét visszanyeré. - Legtöbbeknél ~ezen

gyermekek közt olyan tünemények mutatkoz

tak, melyek legalább a Kopp fuladozására

emlékeztettek; s a két legöregebbik au ezen

betegség legnagyobb fokának áldozatja lett.

Mindnyájoknál nyilván csak egy' állapot léte

zett, smidőn azon időszak közelített, melyben

a fő gyermekkori kifejlődések történnek, a ve

szedelem kétségen kívül az agy és ge

rinczvelőtül jött. А három következő

gyermeket, valószinüleg, csak a tejvarnak

ingere óvta meg a veszélyes bajtól. Ezen kór

tüneményekből ,' melyek u gya n a z o n csa?

láduak gyermekein tapasztaltattak , talán azon

bizonyítást lehetne vonni: mikép a Kopp fu

ladozása nem sajátnemü betegség, hanem csak

egy közös bántalom sajátszerü módosítása,

melynek oka egy részt a mirigyrendszer, és

táplálkozásban , más "részt'valamely idegbén

lll
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тот, „a g.errin_czag.y és .kis agy szen

--vedesébem keresendö volna. _

Abetegségkét förészre oszlik: egy or

‚давшая, és egy dynamicus szenvedésre _

ŕkiilsö tiinemények ulán, a lélekzési ëletmiì

же]: heteges állapotjára, s a mirigyes képele

tek kifejiödéseinek akadályozására.

igen kéteéges, vallon a kedeszmiri'gy

ekozója-.e a betegségnek; valószinübb, hogy

_ezen éietmü csak akker ad küiönös okot ezen

§zenvedésre, ha az egy idöben az áltaiános

.tejlödési folyammal, a továbhi fejiò'désnek

rendes lolyamáboli kiváiasztásában akadáiyoz

tatik. Egyes ,esetekben ugyan а Корр fulado

,zása következtéhen megholtakban a kedesz

nagyobhulva nem шалаши; gyakran azon

ban bonczoltatnak olyan egyének holttestei,

kik .soha fniadozási jelekben nem

szenvedtek, s kiknél a kedesz igen ца—

gyobb ulva találtatott: mibò'l következik,

hogy ezen betegség elöbozására nem Csak

életmüves hanem dynamicue bántaiomnak is

jelen kell iennie. Az érzéki idegkör csak ke

тебе: szenved; leginkább azon idegek vannak

megbántva, meiyek a tápiáikozási és mozgá

si, в az érzéki és tenyészeti életiolyamot

közvetesitg'i életmüvekhez tartoznak. _

Lucae, Meckel és Haugstedt, boncz

lani vizsgálodásaik áital majdnem bizonyságig

emelék, mikép а kedesz születés után egé-

szen 2-ik _évig nö, azután a 10-ik évig vál

tozatlan marad, s Csak ezen idötöl kezdve

lassen lassan eitüniiç; miböi magától követke

zik, hogy annak szabdaszerütien nagyobbu

Шва, S az мы függö nyomatása а tüdök és

keringési életmüveknek, sem a fuladozást аш

Iában, sem pcdig annak egyes rohamait fól

nem téteiezheti. Eilenkezöieg ténylegesen be

bizonyithatni mindazon gyermekeknél, kik

Kopp fuladozásában szenvedtek, vaiamely

rendeiieuességet a fejiödési folyamban; töb

ben görvéiyes alkotásuak valának, másokban

ismét tápláikozási zavarok vétettek észre,

melyek az alhas mirigyeivei különös viszony

ban áiiottak, tüdösenyves egy sem volt, mint

szinte életmüves sziv- vagy nagy edény

bántaimas sem, annái gyakrabban fordult a

zonban azon eset eiö, hogy a hetegek а be

tegség tetö pontján a g y viz k ó r о s jelené

sek aiatt és közt elvesznek. Börszenyekben

szenvedö gyermekek ritkán iepetnek meg

Kopp asthmàjátói. Ezen betegségben azonban

fói lehet vennünk, hogy a vmirigyreudszer in

kább túitenyészett mint aszkóros tolyamávai

van dolgunk; s hogy minden körülmények

közt azon idegek ieginkább bántalmasak, me- .

Iyek a gerinczagybói jövén, a lélekzési élct

müvekbe terjeduek. —

Az orvosnak ißt javailatnak kell elegei

teunie; elöször _ az idegrendszertöi fugge'

görcsös rohamoteitávolitani, s visszajöttét

akadáiyozni ; másodszor az evvel összefúggö

s belöie kiáradó vértorlodási úllapotot iehe

töleg hamar elnlozditani. Heves vértorlodá

sok eilen tehát nadályok, hideg borogatások,

levonó, hashajtó italok, e'des higany pézsmâ

val; maga a fuladozás ellen legjobb sikerii а

pézsma, hosszú ideig s azért kis adngokbau

használva. E mellett fö tekintetet érdemel a

mirigyrendszer túltenyészett állapotja, mely

ellen szerzö a csukamájoiajat, s külsöleg az

ibianytjavasolja. Különös e's siirgetös esetekbeu

hamagot és hamiblanyt (Kali bydrojod.) bel

söieg is adatui 'rendeli. Majd minden gyerme

kek, kik aKopp asthmája következtében meg

halnak, haláluk elött általános görcsöktöi le
petnek meg, melyekneky azonban más okuk

és jelentéslik, mint magának a fuladozásnak

nincsen, miért is ugyan e gyógymódot kiván

ják. Gyakran azonban van ezeknek még más

veszedeimesebb okuk, t. i. az agyvizkóros

kiizzadvány, mely azután a haláit közvetle

niil okozza. (Caspers Wochenschrift 1841.

N-ro 44, 45, 46). Meczner.
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Sl. Ely Kopp `i'ulmlozńßńu'n

пищите“ Вши g'yógyulásn: -

Dr. Hübener-töl. Kopp fuladozásàt szerzö

20 évi gyakorlatában csak kétszer tapasztalá,

s ügyfelei, a mennyire tudja egyszer sem.

Miért is kötelességének tartja, ezennel 111111}

don gyermekén tett tapasztalását közleni, mint

vhogy minden adalék,ezen veszedelmei betegség

természete ismeretéhez közelebb vezetendhet.

A beteg 11-lk gyermcke volt szerzönek él

ncjénck, mely utolsó mind maga, mind pedig

szuléi a legjobb egésségben részesilltek. Az atya

vnlamint _egyik Ila gyermekkorában görvélyes

volt. A gyermek anyatój-hiány miatt viznél nevel

tetett, s 13 hónapos koráig mindég egészséges

volt. Ekkor azonbun néhányszor éjjel killönös föl

kiáltás tapnsztaltatott, mely uzonban anyju últal

tekintetbe sem vétetett. Késöbben azonban ezen

rohamok nappal is elöjövén , egyszcrre csak {1110

lános rángó görcsöktöl lepoLett meg a liu, mely

ellen Calomel s Oleum Tart. р. deliq. rendeltetett.

Erre a görcsök 4 hétîg kimaradtsk, azonbun kö

vetkezö tünemónyek vétettek észre: még bölcsö

jében fekvék, lélekzósi nehézségben szenvedett,

ickhelyéböl pedig fölvétetvén, rejet hátra felé 1111]—

tá, arcza hidcg és mzlrvànyszínii', tagjai mcredtck

lettek, még egyszerre élesen és vékonyan lölki

áltott , mire ismét jó kedvll, és vidám lett. Csak

most gondolt a szerzö Kopp asthmájára, 5 е11епе

az etldig használt szercket folytatá. Flores Zinci,

külsöleg pedifbY lágynieleg fürdöket, s iblany-kenö

csöt а kedesz tájékára husznála. Ezen szerek mel

lett az állapot elején javulni látszott, késöbben

azonban egyszerrc а rohumok oly crösek s oly

gyakoriakJevének , általános rángó görcsökkel ve

gylllve ‚ hogy a szerzö а halálos kimenetelt felt

vén , s a kedesz túltenyészet eszméjót

elvctvén, pézsmáho; folyamodott, melyet elején

Calomel kis adagjaival párositva ada. A rohamok

azonnal engefltek, s néhány hét mulva tökélete

sen megszûntek, 5 е2 idö ót:l (так? esztendeje) a.

gyermek mindenkor a legjobb ege'szségben részesült.

Ezen eset gyógyulási módja szinte'né

mileg bebizonyithatná, mikép ezen betegség

kórtana, mint szíute annak а nagyobbulva ta

láitatou kedeszszeli összeköttetése még ele

gendöleg nincsen fólvilágositva. Pagenste

cher megmutatá, hogy az ezen betegség

következlében, megholtakban, a kedesz na

gyobbulása nem mindenkor 111111111

tik. На Корр állitása igaz volna, akkor а

golyvának, mely gyerm'ekeknél minden «korhan

elöfordul, szinte ezen bántalmat kellene elö

hoznia. Elöhoz ugyan váll-lihegést (Orthop

nea) söt gutaütést is, soha azonban olyan ál

lapotot, mely csak távolról is 'ezen, tán jog

gal nem is asthma thymicumnak nevezendö1

betegséghezhasonlitana. (Med. ÍZeitschr. von

V. lìir Н. in Pr. 1841. N-ro 22.)

M е c z n e r.

913. Корр fuladozása. Két eset и

gyanazon család gyermekeinél , Dr. K r a us

B ó d o gt ól Prágában.

Az elsö esct еду hat Миров leánykáról

szól, ki, fejónek aránylag erösebb nagyságát , s

a légutak elnyálkásodását kivévén, rendes 11110116

déssel ésjó egészséggel birt. Hat hónapos korában

jöttek reá olöször idöszakos lélekzési nehézségek,

melyek napról парта gyakrabban ós erösebben mu

tatkoztak.

llyen roham alkalmával, mely néhány má

sodpercztöl egészen 2 perczig tartott, a gyermek

hasonló hangot ejtett ki ahhoz, mely elöhozatik,

midön hirtelen összehuzott gégénél eröszakos he

lélekzéssel az 1. betilt пущи/а mondjuk ki; Agycr

mek teste ilyenkor hátrafelé vala hajtva, az arcz

vörös, kók, aggályos, а szemek kidllledve, l

kezek ökölbe foglalva, a lábak hüvesek valának,

mig hörgös köhögós beálltával a rohamnak vége

lett. Láz nem vétetett észre, s a betegség 8 hé

tig tartott- A gyógymód elején egy hánytatóból ké

söbben lnf. Valér. _ Oxyd. Zinci _ Extr. Hyòs.

— Aquae Laurocer.ból állott, minden Шкет nélkül.

Javulása csak blidb's asszat-csörék, székf'li-fllrdök s

börizgató (Ungv. Tart. 51111.) bekenésekre 116151110—

zett. A bántalom tökéletesen legyözetett, a leány

ka azonban xnásfél éves korában kanyaró követ

keztében meghalt. A bonczolás meg nem enged

tetett.

`Av2 cset ugyanazon család tetszholtan szü

letett gyermekén fordult elö, kinek még hosszabb

ideig kék areza, hideg végtagjai és rövid, hör

565 lchelése volt. A paizsmirigy jobb tele golyva

képcn föl volt dagadva. Hánytató által kisebb lett

ugyań а hörge's, а 501185911!) és akadáiyozomélek

zés azonban nem változott. Hozzájött más a lég

csönek görcsrohamaì, ama тощими. saijátlngos
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hanggal, mon a gyermeket éjjol fuladással генуэ

geté. Másnap szinte ilyen erös roham, miért is а

dagra nadályok alkalmaztattak, s belsöleg hány-

boi-ka kisebb adagban. З-аа парта а bij enyhnn,

`ilmbátor a lélekzés még mindig hörgös és rövid

volt. Belsöleg hugyagsó , klilsöleg hamiblauy. Est

ve4 a dag kisebbülése, s szabadabb lélekzés véto

tett észre. Roham többé nem tapasztaltatott. A dag

elmultával n gyermek egészségét tökóletesen visz

szanyeré.

' Szerzò' ezek után itélve valamely csa

ládhajlamra következtet, mely valószinüleg a

görvélykórral összefúggésben van; s hozzá

teszi: hogy minden hörgbántalmak’ezen baj

kifejlò'désére а legkz'irtékonyabbv befolyússal

vannak, s vele rokonok is. Valjon Kopp vé

leménye szerintl a kedesz tultenyészete okoz

za-e ezen bajt7 igen kétségcs? Mindenesetre

ezen kiviil meg egy mas dynamicus factor is

létezik, miért is a görcs elleni szerek, az

elsö esetben oly jó sikerrel használtattak.

(Weitenwcbers Beiträge 1842 Jan. u. Febr.)

M c с z n e r.

r

Eredeti értekezések és közlések.

Észrevêtclek а lligany káros alkalmazása körül;

Dr. Wagner János,

Europa jelesebb orvosai husz év óta
majd hogy nem kizárolag a kórisrneret

tökéletesitésében annyira fáradoztak, hogy

mi most már ezen fàradozások következ

tében a betegségek helybelisített

részét, nem csak a hullában, hanem

még az élöben is többnyire bizonyossággal

megismerjük.'Midó'n azonban a jelenidö'

orvosai már arról meggyözödtek, hogy a

_gyógyitás csak akkor kaphat biztos alapot,

ha a betegségek helybeli részei, vagy e

redményei mellett, az élöbeni általános

változások is ismeretesek leendenek: h5

szorgalommal törekesznek az e részben

létezó’ sötétséget a segédtudományok hasz

nálatával minél hamarább elháritani.

« lgaz ugyan, a valódi biztos gyógyi
I tás csak ezen czél elérésével várható; a

zonban már ezen idc'í eló'tt is nélk'ulöz

hetlen, hogy valahára a gyógyitás és

gyógyszerek íránti ismereteink tökéletesi

tésére munkálkodjunk; mert, csak vall

зак meg, gyógymódaink iránti bizalmat

lanság, melyet a betegségek meredett

pesti gy akorló orvostul.

helybeli részének ismerete benniink ger

jesztett, betegeink által könnyen olvashaA

tó vonásokkal arczainkra van irva. Mit

csudálkozunk lehát, ha még nn'iveltebb be

tegek is mindenütt inkább s hár mily ku

ruzsolótólvárják a segedelmet, mintsem а

kétkedö s csüggedö orvostól.

Ezért ideje, hogy elhanyagolt gyógy

szertanunkat új eró'vel ápoljuk, használván

mind azt, mit a roppant haladásu Segely

tudományok s a jelesebb orvosok szigoru

tapasztalata segédeszközül nyujt.

Gyógyszertanunk minden kor s idó’_

tapasztalatait, de ábrz'mdait és balvélemé

nyeit is 'o_sszehalmozá , ugy hogy ki ezen

tudományban javitani akar, rendezéssel

s gyomlàlással kezdje meg a sokszín'u zagy

valéknak újitását.

Elsó' föladatunk legyen, [позу leg

alább fó'szereink iránt tisztába jöjjünk, min~

denekeli'ítt tudván biztosan azon kórkör

nyülményeket, melyekbcn hatányosb sze

reink káros befolyásuaknak mutatkoz

nak. '_
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Én itt ezen eszmék vezérlete mel

lett a higanyról közlendem észrevételei

met. Midó'n abetegségek minémllsége s а

szerek valóságos anyagi befolyása iránt a

tudományi alapok eddig bizonytalanok: én

is kényszeritve vagyok tapasztalatra hivat~

kozni; azonban tudván, mily nehézlegyen

а valódi tapasztalat, s mily sok Mgg itt az

egyéniségtûl -- ôszíntén kinyilatkozta

tom, hogy eläadott tapasztalatim közlll

magam is csak azt ísmerendem el valódínak,

mely jelesebb gyakorló orvosok által iga

ионами, reménylvén hogy az elöadott ész

revételek bennök hasonlók emlékezetéll

vissza idézendik.

.A higannyali gyógyitàs orvostanunk

ellenei által mérgezésnek neveztetett, s

ezen mérgezéstôli félelem volt а fó’ ok, mi

betegekct a hasonszenv s а vizgyógymód

hoz vezetett; mi több, ezen utolsónak

Швабы f6 feladata csak ugyan a rémkép

gyanánt hirlelt higany mérgezésnek но

zese.

Hogy ez штаты, s el is hitetett,

пазу rëszt az orvosok maguk okozandók;

теге egy részrill a divatozó lobellenes

gyógymód .hösei hatalmas szavakkal vádo- `

lák mind azokat , kik nem а divat szerint,

hanem arégi tapaszlalathoz ragaszkodván,

higannyal gyógyiták bujakóros betegeiket;

ugyau ezen vád viszonyoztatik azok àltal,

kik kár nélkül csak ibolóval vélik a buja

kórt gyógyithatónak; más részrül pedig

tagadni nem lehet, hogy a higany sok túl

zó orvos szerint, valóságos általános szer ,

igazi Panacea. Mi természetesebb, hogy

ilyen vádak, tulzások és zuhanyi speculati

ók mellett, az érintett eredmény megter

шеи, mi annál könnyebben történheték,

midó’n‘a közismeretes számtalanszor alkal

mazott fehér у porok, . nem «ritkán a ha~

nyag javallat mellett kézzel fogható kárt

okozának. —

Azonban a rosz alkalmazásból ere

díí kár a higany érdemét semmikép nem

csökkentendi, bár ígazi tudományos és ta

pasztalati critica által hatásköre megszo

rittalfk is. ‚

А gyakorlók, kivévén a bujakórt, e-`y

zen szert legtöbbször használják a gyer

mekpraxísban azon alternativábnl indul- А

ván ki: ha épen nem szükséges is, de

bizonyosan nem is árt a hígany beteg

gyermeknél; én pedig azt анкет, hogy

nagyon sokszor nem -szükséges a higány

gyermekbetegségnél, de még többször va

lóságosan ártalmas. *)

Tapasztalataim szerint. a követke

16 környülményeknél fö 1 ö s l e g е s vagy

á r talym as beteg gyermekben a higany

használata:

1) Higany adatik gyermekeknél па

gyon sokszor a fo gzá sban fökép az

agygyuladás gátlásàra. A fogzás fejlödés

lévén fejlíídési betegséggé válhatik; de

ezt valamiszerrel rövidítenilehetlen; шеи, .

а fejló'dés orvos hatalmában nincsen; csak

csillapítni lehet a fenyegetödzö jelenete

ket az аду részéró'l. Fogzás alkalmával ve- .

szély támadhat agyvérböség (hyperaemia

cerebri), agygyuladás és görcsök által. ,

Ilyes esetekben minden megkülönbözte- .

tés nélk'ul mindjárt édes higanyt alkalmaz

ni, valódi kártétel; тем ezen szer hatá

sa a fejlödést hátrálja. A vérböség fogzás

han levö gyçrmekben többnyire tüneteket

hoz elö, melyeket a félelmes orvos аву

gyuladásnak tart, melyek azonban has- .

‚и

*) ~S én ugyanazt híszem. Ila nem igen tudja

föllelni a kisded baját  azonnal csak hig

anyhoz nyůl sok orvos. S zerk.
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hajtóvai s véreresztéseel biztosan elüzet

nek. Ha a betegség jelei s huzamossága

agygyuladásra mutatnának, ezt is az érin

tett gyógymód gyó'zendi le czélszer'uen;

azonban képzékeny vérii gyermeknéi sz'uk

séges a higany.

A fogzásnálszármazó görcsök több

nyire nem agygyuiadásnak vagy vérbö

Ségnek jele, hanem a fogidegek (nervi

alveolares) izgatásábólvisszsugárzati moz

gás (Retiexbewegung) által erednek, s nem

ritkán gyengitö szerek által, mint a na

gyobb adagban adott édes higany áitai,

tetemesen nagyobbodnak, söt halálosak

lesznek.

2) Adatik higany gyermekeknek

agygyuladásban; 30 év eló'tt szo

kàs volt minden agybeii korjel okát-a bél

csatornában keresni, most mind eiféle

kórjel igazi anyagi agybaj jelének tartatik,

s ellene a leghatányosabb szer alkalmazta

tik.. Gyakorlatban, mindenféie életmtívek

ben összhangzás áltai az agyban fejlesz

tett kórjeiek valódi idiopathicusagybajok

kal összebonyoiittatnak: a vérböség, a

vêrhiány, agyuiadás, a savós s véres

kiö'mleny, a- gümŕí, az agyiágyulás _

egyformán nagyon sokszor agygyuladásnak

tartatnak, s eilenök a vérkiürités meilett

nem. ritkán a legnagyobb veszély eiöidé

zésével 30_40 szemernyi calomel a-`

башни

Az .agygyuiadás a mostani gyakorlót

а gyermekágynái némikép követi, mi а—

zonban sokkal rítkább baj, mint a ште

lemény tartja. Majd minden iázas baj

gyermeknéi oly kórjelekkel van össze kötve,

melyek, ha csak a kórjeieket tekintenó'k_

eihanyagolván a többi kórismereti eszkö

zöket _ agygyuiadást sejdltethetnek.

De még oly esetben is, melyben

tagadhatianul jeien voina gyermekben

agygyuladás, a higany alkalmazàsa ponto

san határoztassék meg; mert a gyuladás

klilönnemü egyénben: korcsvegyesben,

képzéketlen stb. vér'úben elëjöhetvén, e

zen környulmények szerint gyógyitandó.I

A higany a kèpzékenységet alacsonyitja

le; már hol ez úgy is iétezik, s mégis

alkalmaztatik higany, a rostonyás kiizzad

vány ugyan hiányzandik, de annái bô'

vebben fog savós vagy véres kiizzadvàny

fejiô'dni; ezért vérvétei meiiett _ mi

minden esetre a föszer _ a bigany csak

oly agygyuladásos gyermekben aikalmazta

.tik kár nélküi s haszonnal, melynek egyéni

sége rostonyás vérre mutat.

3) Hasznáitatik higany továbbá a

há'rtyás torokkórban (croup). No

ha ezen betegségnéi talán a gyermekpra

xisban legüdvösebb hatásu: mégis az

orvosok azon káros következményeket,

melyek higany-gyógymód után fejlt'ídnek,

számba vevén , törekednének ezen bajnál

a higanyt néikülözhetni, s más gyógyszer

yrel helyetesiteni. ily szerek: a hamagos

kén (kalium sulfuratum), a kénsavns réz

s a hànytató borkó’. Én már hosszasb idö

óta a higanyt hártyás torokkórnái több

nyire néiküiözöm, ezen bajt pióczakkal s

dárdanyos hánytatóvai gyógyitván; e

gyógymód után tapasztalatim szerint sok~

kai sebesebben iábbadoznak, mint а hig

annyali gyógyitás után a gyermekek.

4) Nagyon sokszor használtatik hí~

gany a g ö rv ély k'ulön nemei eilen. Sok

orvos a higanyban а görvêly vaióságos ei

lenszerét leli. Noha ezen véleményben

még а gyakoriók пазу száma osztozik: én

részemrôl a beisökép alkalmazott higanyt

görvéiy ellen károsnak tartom.

Mert, egy részrül valahányszor ma

kacsabb rostonyás kiizzadmánnyal járó

gyuladást higannyalvaiék kénszeritve gyó~ .
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gyitani, mindannyiszor a valódi .örökl'ótt

görvélyt burjányozni láttam; más részrlll

mondhatom, több évek eló'ttmagam alkal

шато hlganyt görvély ellen , töle soha

jó eredményt, de nem csekély kárt Шиш.

Én a higanyt csak külsŕíleg ideiglenesen а

görvélyes gyuladások eloszlatására és bel

sôleg jalapával mint elvezetô' szert ha'sz

nálom. '

5) А gyermekekben elfíforduló asz

kór nagyon sokszor higannyal és pedig

híbásan gyógyittatik; hogy részemrc'ílezen

betegséget görvély nemének nem tartom,

más helyütt részletesen tárgyaltam.

Ezen bajt csak az cró'sitö és tápláló

gyógymód helyes alkalmazatával lehet si

keresen orvoslani. 1

А higany káros vagy f'ölösleges

használata meglctt koru

aknàL

A meglett korban eló'jövó' gyuladások

han nem történik ugyan annyi visszaélés

higannyal, mint gyermekeknél; azonban

нет 'hiányzik ilt is , mi е гё52г61 óvást

kiván. Y -

1)Mit gyakorlók lappangó tür

dögyuladásnak neveznck, csak'vna

gyon ritkán tudölob után visszamaradott

keményedés, чаду а tüdíísejtszövet lap

pangó gyuladása (Pneumonia` interstitiál

lis) ; hanem tapasztalatim szérinl. többnyi

re a gümökórnak leplezett alzalka.

A'z ilyes csetek pióczákkal, elvezetó'
szerekkel, de fökép édes higzmnyal, mint

a vélt lappangó gyuladás f6 ellenszerével,

gyógyíttatnak, bizonyosan csak a legrosz

szabb sikerrel; inert ha ilyes betegek több

ideîg híganynyal élnek, nem csak hogy

bennök a gümŕík lerakodása nagyobbodikL

hanem ezen fölül a márlerakodottak meg

lágyulása is elösiettetik. Minden híganyké

szitmény közt ezen káros befolyást leghat

hatósban eszközli a rágó highalvény,

(mercurius corrosivus subl.) s könnyen

gümös vérköpést idéz elc'í. _ д :

A lappangó gégegyuladás is többnyi

re nem más, mint а gümökór jele lévén,

ép oly károsan gyógyiltatik higannyal, mint

az emliftett `tud6baj.

2) А májgyuladás. Ezen baj,

mely nálunk мака, 5 Ке1еъ—1па1ёЬап gyakori,

Hamiltonnak .alkalmat nyuáta -a.higanyt

mint lobellenes szert has'ználni, s inint ilyest

hirlelni. А! nálunk elöjövíí májgyuladás

gyógyitásában a hígany nem шьёт fölös

leges ‚ midön azt a vérvétel és közép só

hashajtók szinte bizwsan legyŕízik.

З) А вуегтеиёеу-ЫПМуаш

(Puerperal-Prooess), mint ezvnagy kórhá

zakbau'elöfordul. -f- Ez a kórházakban

`idó’szakonkint. általánosan dfuhöngvén,A а

magán gyakorlatbaneló'forduló szülés щё

¿ni gyulaüásoktól igen is kûlönlíözik; теге

I ha _ еЬЪеп _а helybeli' gyulaöás а f6 körf
pont, lrnely nem ritkìván a híganyt igënìlí',

- а` kóŕliázi betegsëgbçn"el,v'él` тюне

gye a baj alapja,. lnelyet"hiàanyf.e1 nenf'i

hárlt; ' én legalább еду kórházi'gyermekL

ágy-kórfolyamot sem láttam а hígany áltál
’ ~ ` . 7 . ì

meggyógyulni. _ l _ ‚А
‘ 4) А hagymáz'. Ezenimak'acns lbe?

legség ellen a1 legk'ulönbözó'bb szex'ek kl
sértettek már meg, nevezetesen Aůjaluib;

idöben a higany 15 nagy adagokban;'ki

minden gyomorbélcsatornai hurutot, epés

lázat hagymáznak nevez -- az bizonyo:

san higannyal 15 gyógylthatobt mint лапта

szerrel két hárqm nap alatt álhagymázt;

а valód-i hagymáz ovakodó tapasztalatok

sterlnt higa'nnyali orvoslás által nem ritù

_kán valóságos veszélyes alakot öltött ma~

вага.

5) Májkeményedések, s mái~

2.
о
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d a ga n a tok. A legkülönbözó'bb bajok, s

an yagi változások a máj állományában, ug

mint: a keményedés, a szerecsendióféle, a

háj, a gümös vagy rákos máj, gyakorlat

kban általánosan máj-keményedésnek s màj

daganatnak neveztetnek, s mind e nagyon

killönbözö kór-fajok ellen, a higany a leg

nagyobb biztossággal s reménnyel alkal

maztatik_ mint ha a higany mindenne

mii májbajnak specificuma ienne. Jelen

leg igaz ugyan, a májbetegségek flnomabb

kórboncztana s kórismerete részéröl csak

elemekkel birunk; de annyit már most is

tudunk, hogy sok májbetegség szivbeteg

ségnek vagy tüdó'gümökórnak következ

ménye, s hogy minden ilyes másodlagos

májbajban a higany, mely az eredeti

bait el nem hárithatja, s a vér senyves

állapotát naggyobitja,` káros befolyásu.

6) A bui akór. Hogy a higany ezen

betegségben is káros sötveszélyes lehet,

azon folytonos igyekezet bizonyitja, mely

lyel az orvosok a higany alkalmazása kez

detétöl fogva minduntalan más szert ke

restek, vele a higanyt bujasenyv ellen

pótlandók. Lehet-e már higanyt minden

bujasenyves esetben nélkülözni, vagy sem?

errô'l az eddigi tapasztalatok összvege bi

zonyos elhatárzott feleletet még nem nyujt.

Noha, véleményem szerint, a higany még

az iblany mellett sem nélklìlözhetô' minden

bujakóri esetben; minden esetre káros

annak alkalmazása a következó’ környül

ményekben:

a) Az elsörendll fekélyeknél, kivált

az elsó' három hétben; mert nem lehet

vén biztosan hizonyos idö таи, az els6ren

du bujasenyves fekélyt higannyal meggyó

gyitani, könnyen megtörténhetik, hogy

a higany hosszasb alkalmazàsa következ

tében p. nyálfolyás miatt, annak utóbbi

alkalmazása а bujaseny-ves l'ekély meggyó

gyulása eló'tt gátoltatik, mire aztán na

gyon könnyen az általános bujasenyv buk

kanyozva s makacs alakban fejlf'ídhe

tik. _ lì) A fenés bujasenyves fekélynél.

_ c) A dobnál. _ d) Sülyös egyé

nekben. _ e) Harmadrendü tünetek el- t

len, kivált ha már sok higany használta

пои. _ f) Olyan egyéneknél, kikaleg

csekélyebb adagok ellen is már тюме

gesen érzékenyek.

7) Az idült kütegek. Azon ha

tányosság, melyel a higany bujasenyves

kütegek ellen bir, az orvosokat könnyen

arra vezeté, hogy minden makacsabb kü

teg ellen ezen szert használnák. _Sokszor

ugyan ezen gyógymód még oly kütegek

nél is , melyek semmi esetre bujakórosok

nem valának, jó sikerrel alkalmaztatott; de

még többször megtörtént, hogy kuteges

egyén húzamosan gyógyittatott higannyal

jó eredmény nélkül, só’t kitůnô' kárral;Y

mert vagy oly korcsvegybül származolt а

küteg, mely higany által nem üzetik el

biztosan, vagy pedíg a gyógyítandó klxteg

tisztán helybeli baiy vala, melyre a~ belsö

kép alkalmazott higany nem hathatott, s

mely csak helybelileg ható szer által üzet

hetik el.

Ezért nagyon káros volna, ha az-idl'ilt

kütegben szenvedó’ egyén, pontos megha

tárzás nélk'úl , erös behatásu higannyalí

gyógymódnak minden haszon nélk'ul tétet

nék ki.

____
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тать-кон tapasztalatok az álképletek кбит g

Dr. Arúnyi Lajos, m. k. egyet. rk. шпаны.

1. Minél több oldalubb és szigo

. rúbb vizsgálódások történének az álkép

letek körííl: annál kevésbé sikerüle azo

kat szabatosan meghatározni (definire), s

így csak leirásukra szorulkozunk.

2.@.Az álképleteknek vegytani

alkatrészei.

Az álképletek vegytani tekintetben

vagy csak azon alkotó részekbc'íl állanak,

melyekbó'l ép állapotban a vér , p. rosto

nyából (fibrin), fehérnyébr'íl (albumin);

vagy а vér alkatrészeibf'íl képzödnek bi

zonyos módosulások következtében, mint

а túrvonya (casein), porczonya (chondrin).

Nézzük ezeket rendre.

iör. Rostonya kettös alakban for

dul elö t. i. mint megalutt, és híg.

А megalutt többnyire él e t m (i v e s e d

ve, azaz'. górcsöileg sejtszékeket, vagy

sejtmagokat , vagy sejteket, vagy ros

tokat v. hártyákat is mutatólag, nem pe

dig talàn holmi `idomtalan kásás gyurmát,

Jm. *) A hányszor ezen é'rtekezésben az

életmi'ívesedés említtetik, nem а

régiebb értelemben vett edényesedés és

idegesedés, hanem az elemi, avvagy górcsó'i

sejtek s rostok támadása érletik; s ezen

értelemben valamely loblerménynek elge

nyedése is életmfívesedettnek mondatha

tik, inert (minttudjuk) a genyben is van

nak elemi sejtek. Mit képez az alutt, s

mit а hig rostonya, arról lentebb kime

ritc'íleg szólandunk.

20r. F е h érn y e szinte két alakbau

jó’ eló': megaluttban, és higban.

_ ‘) Jm=jsgyozd meg, на: NB.

A hig fehérnye, a шитые meny

nyiségben 'véle v_együlô' savó által коши.

bözö összeâllásu (consistèns), színü, és

átlátszóságu.

A megalutt fehérnye v. idomta

Ian kásás gyurmát àbrázol górcsô'ileg, v.

életmůvesedten sejt~ és rost-alakban lép

föl. --—

Az idomtalan fehérnye kis ikraalaku

szemcsecsoportot is alkot, s fölötte meg

egyezik igy külsó'jében az úgynevezett Glu’

ge-féle lobgolyóival; nem kell tehát ilycs

ikrás csoport láttánál csupán lobra, de

néha fehépnye-lerakódásra is, azaz: rákra

következtetni.

Az idomtalan megalutt fehérnye a

velös ráknak anyaga.

J rn. Arra menöleg emlithetni , hogy

Valentin téved, позу csak akkor lehet

valamely álképletet ráknak elismerni, ha

rostokat és hosszúkás (farkos, geschwänzt)

sejteket шиш; mert rost só't(górcsô'i)

hártya- terjedék is lelheló' a rákokban.

Ha az életmûvesedett fehérnye sei

teket mutat: vel c'ís rákn ak, ha ros

tokat: r о s to s r à k n a k neveztetik.

A fehérnye-tartalmu dagok töréke

nyek, fehéres-vörösek.

3-szor. наз. Elöfordul ez is big,

és merö alakban.

A) A hi g lob-terménynek штык.

s található:

a) Beszi'írödten (ватты) p. а háj«

májban (Fett-Leber), hályogban (catara

eta).

b) Tömló'ben, úgy nevezett háj

sejtben.

Jm. A háj vagy maga képez külön

С



230 Tapasztalatok az áiképletek körtíi; _ Arányit ói.

dagot, vagy más valamelydngnak alkotó

része; éietmiivesedveÁ soha sincs.

Az álképietként eló'forduló:

B) m e r б alaku háj ehoiesterinát

(epefaggyut) képez, melybŕíl

a) la Lipoma , hájulék,

b) a Cholesteatnm, epehájdag,

ezismét a)egyszer‘u,

ß) réteges alakban

készül.

2. Az áiképleteknek górcsô'i

alkatrészei

E következök:

Mag, sejt,

hártya).

a) A mag rendesen gömbölyü.

és rest, (igen ritkán

b) Asejt, vagy gömböiyü=fìatai,v

hosszúkás (farkos is), mely rosttá válni

igyekszik, és öregnek _ réginek _

mondatik.

c) A rest, ha olvasó-alaku, (monili-`

formis), vagy ha sejtmagok uinek rajta:

tiatal, nem különben, ha a ruganyosnak

hívott rost csak kevéssé görblilt; ha el

lenben sima a rost és kondor: öreg, s te

hát az azt foglaió álképiet idült.

З. Az álképleteknek korcsve

gye vagy betvegye (discrasiá

ja). Némer áiképletnél bizonyosan kie

melhetó' a korcsvegy p. a beszŕíró'dött v.

idüit hézagi gümönél üteres , a y ràknál

fehérnyés és visszeres, visszeres szinte a

hájuléknál; de szigoru és minden oidalu

meghatározásuk még a háttérben rejlik.

4. Az álképleteknek átalaku
I lásaí. ¢

1-ör. Elpuhulás. Minden. álkép

let megpuhuihat, s ekkép eió'zi meg min

dig az evesedést; de nem minden elpu

hult álképietnek kell elevesednie is.

A puhulás vagy csupa átázás, vagy

alankadó életerc'í kifejezése;V az elöbbi be

ivódásnak` ('imbibitio) is mondatik.

A puhulás nem a középben, hauem

a környéken kezdó'dik; а középben esu

pán akker, ha edények vannak az álkép

letben, s ezekböi savó izzadoz ki.

Ha az álképlet sejtei eró's hártyá

ból állnak, vagy erös éietmi'íves össze

fuggésben vagynak: késó'n puhuinak p. a

hájulékban; ellenben min-él lazabb össze

függésük, minél nagyobbakká lettek (пус—

más, vagy savó-izzadmány àltal), minél

' edényesebbek, s minéi közelebb ülnek ie

veses (nedves) életmi'ivek mellelt: annál

könnyebben történik eipuhulásuk. Az el

puhulás nem ritkán a környéken kifejiett

ellenhatásos gyógyitási törekvêse a ter

mészetnek.

2-szor. Evesedés. Ez egészen

vegytani folyamat. Foltételei:

a) Érintkezés külléggei, vagy gá

zokkal, emmel, epével, bél- vagy vese

eiválaszmánytói rothadó testekkel stb.

b) Hajiam magában az4 áiképiclben.

Minden csak sejtig éietmůvesedett, továb

há leveses (rostonyávai, fehérnyével dûs)

áikëplet könnyen elevesedik, p. a veió's

rák; ellenben, ha rostok vagynak az áikép

ietben , sokáig eilent all az evesedésnek,

p. kó'kem ‚ а nedvteien hájulék.

с) Szomszéd életmt'ívek. Miuél la

zabban függ azokkal a hájképiet össze, s

minél messzebb van töiük: annái köny

nyebben evesedik.

Az evesedés mindig a környéken

kezdc'ídik, têrménye csak az, mi egyéb

állati test-rothadásé, föleg villósavas hu
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gyag, és kesereg, késó'bb a vibrió lineola ,

‘ végte're idomtalan elmálló anyag.

Ezekbôl vilàgos, miért nem evesedik

a rák az agyban, a vesében, es 050111

han., 1101 lég nem éri; ellenben a gyo

morban, ‘belekben, méhben, test 1011110

tén st„b. f

Az eveeedésnek ellent áll az álképlet

közé rakódott izzadmány 15 addig, mig

_ az nem változik; ha azonban az is az ál

képlet természetét ölti,magára: mellelte

szokott ismét uj izzadmánytámadni, mely

szinte elfajul, s új ellenhal-.ásilobot s izzad

mányt teremt; s igy tovább, mig ki nem

mer'ul a koi-csvegy, vagy az életmiíség

(nrganismus). ,

3-szor. E la v u 1 á s (Obsolescent-ia).

Az elavult àlképlet kisebb, ólom szürke,

s a mellék részekre hat, fonyaszlja t. i. а-`

zokat

Az elavulás átalános föltételei:

i

a) A korcsvegy kialva legyen, v.

erösen csökkenve, mely az álképletet

szüli.

b) Az álképlet ne legyen magy, —
Kivételt szenved a gümó' a tiidöben, hol»V

egész karélynyi gilmó’ is elavulhat.

с) Oly részek környezzék az álkép

Ietet, melyekben kevés az életerö, p. ros

tos hártya, porcz, kéreg. 'Azért törté

nik inkább elavulás a tüdö csúcsán, \a

hasban, а hashàrtya üregén kül, «a vese tá

ján stb.

d) Az álképlelben túlnyomó legyen

a merö-rész. Ezért 15 avul el hamarább а

restos rák.

4`szer. Elkrétásodás. Mint a

genyedésnél, úgy ez átalakulásnál is eló'bb

bizonyos fokíg megpuhúlnak az álképle

tek, aztán kezdenek mész~sók beléjük le«

rakodni.
к

А2 elkrétásodás Feltételei bizonytala~

nok. Csontbeli álke'pleteknél könnyebben

fordul eló'. —- Színe шитые lehet, s

a barnitó, vagy szilrkitö vérfestéktô'l Afilgg,

- többnyiremégis fehéres. `

5. Az álképletek fölosztása

négy szempontbul történhetô':

1-ször. Vegytaniból, s e tekintet

ben háromfélék az álképletek :

а) Hájat adók (hájasak).

b) Bostonyát adók (rostonyások).

c) Fehérnyét '_adók- (feb'érnyések.)

2-szor. Életmüvesedési fokuknak te

kintetébô'l:

a) А legfölsöbb fokig életmüvese'det

tek (rostokat, vagy néha hártyákat is)

mutatók). _

‚ b) Leutebb megàllapodottak (а sejt

nél). .,_ >

c) Nyers gyurmaként tůnök (kásás

ikrás anyagot górcsöileg mutaíók).

3-szor. Korcsvegyi nézetbc'íl:

а) Korcsvegybó'l eredtek.

ь) 11е1уЬе11ек.

4-52ег. Tisztán boncztani tekin

letbô'l. -

а) Vázalkattal (Stromával) birók.

, b) Vázalkat nélkuiiek.

Mind e négy fölosztás tökélytelen;

legczélszerübb még is a vegytani (Müller

J. és Engel J. után) fö-lölosztásul, al-föl

osztásul pedìg hol az egyik, hol a másik

alkalinasbb az említettek közůl.

-l 1|,

Rövid váza az àlképletek föl

osztásánàk:
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1. 0sztály.

Hájas álképletek.

1-ször. Híg hájuak.

a) Hájulék, vagy hájdag (Lypoma).

b) Híg háj tömlödagban.

2-szor. Jegeczedett hájjal _ epe

fagyulék, vagy epehájdag_ Choleostea'

tom. 

a) egyszerü.

b) réteges.

п. отцу.

Rostonyás álképletek.

A) S e j t il 1 é k, vagy sejtszövet-dag,

` (tumor cellularis). `

B) Ro stu Iék ‘ (fibroid).

a) Közönséges, azaz: háló szövetil

rostulék.

b) Közösközpontu r. (concentrious).

o) Sugaras r. (radiatus).

Q) Tömlülék v. tömló'dag.

a) egyszerü.

b) összecsoportozó.

a) enyves.

ß) savós.

c) баз (prolifer).

d) rétes v. redô's (pbylodes).

D) Po r c z u l é k (chondroid).

F 'u g g el é k :

A túronyás (caseines) képletek.

lll. (пишу.

Fehérnyés àlképletek:

Bákok.

l-ször. Vàzalkat nélk'nl _ veló's rák.

2-szor. Váz alkattal.

a) rostos r.

b) kocsonyás r.

C) fészkes r.

Mind a kettö bész'uró'dött, vagy héjzagi

(gumós). '

6. Leirása az álképleteknek ter

mészettani, vegytani, és górcsó'i, nem

különben kórtani tekintetben.

I. 0sztály.

Hàjas álképletek.

1) Hig hájuak.

a) Híg hàjgórcsc'íi sejtekben, minek

hájulék v. hájdag (Lypoma) a neve.

Atalakulása ritkán történik.

Elevesedése igen lassu, és csak föl

színes sejtszövet bujálkodása által fojtatha

tik, miutánsejtülék (sejtszövetdag) ma

rad hátra.

Helye ott van a hájuléknak, hol

kór nélkül is sok háj gyülemlik össze, p. a

bó'r alatti sejtszövetben.

Alak j a: gömbölyü, vagy lebenyes,

ritkán egyenetlen, dúczos, (szövetkezik ek

kor rostadékkal).

A la pj a : széles , v. kocsányos.

Ruganyóssága: tésztás.

Ö s s z e á l l á s a (eonsistentia) kü

lönbözö , hol szakadékony , hol nem.

G ór cs ó'ile g háj -sejteket mutat ,

melyek csupán négyszázszori (vonalos_

linear _) nagyitásnál növekednek ez'úst

garasnyi nagyságra. A sejt hártyája igen

ruganyos „ és benne van az úgy nevczett

margarinsaueresoxyd-hydrat.
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K о rc s v e g y е néha hiányzik p.

nyomási eredetnél, máskor visszerességü,

(venositate praedominante gaudens).

Átalakulása ritka, de néha még

is megedényesedik, ekkor meggyuladhat,

és fehérnyés: rákos lobtermény szürödik

beléje; s ez a hájadék rákosodásànak

módja.

Az akármi okból támadt eleve

s e d é s e a hájuléknak igen húzamos, és

csak fölszínes sejtszövet bujálkodása által
томатами el, miután sejtülék: sejrtszö

vet dag marad hátra.

b) Híg háj tömló'kben (restos tömló'

dagban), fogakkal, és szó'rrel.

Jm. Ezen, itt is шпон, is történó'

bésoroltatása ugyanegy képletnek, igaz

hogy hibás — — de miután а bennéke

háj, killseje pedig rostonya: vegytani

szempontból itt is ott is említendö.

2) Merc'í, és pedig jegecze~

d e t t h ài u a k, az ilyen álképlet neve

choleosteatom (epefaggyulék), s hol hüvely

lyel fordul eló', hol a nélkül.

A benne található cholestearin (ере

faggyu v. epeháj-jegeczek), górcsöileg cs'ul

lô's (rhomboidal) àtlátszó táblàkat képez

nek, melyek kormositó lánggal égnek, és

lúgsóval el nem szappanyosodó zsiradékot

képeznek.

. На ezen jegeczek rend nélkül egy

más mèllé zagy'valvák a) е g y s z e r i1; ha

pedig rendbe sorolvák b) ré t eges epe

faggyulékot alkatnak.

N а g y s à g а е hájképletnek galarnb

petênyi, söt ökölnyi.

Alakja: peteképü sima, ritkán le

benyes. . ,

Ruganyóssága: erös hüvelynél

nagy , killöuben tésztás.

Összeállása: szivós, v. kásás.

Fé n y е: kitůnö mint a csillámé (mi

ca), különösen ha száraz.

п. osztály. _

vagy enyvadó ál

képletek.

Bostonyás,

A) S ej ш lék (tumor cellularis).

Nagysága: köles, dió, ökölnyi ,

egész gyermek fejnyi.

H el y е; sejtszövet- , tak- és savó

hártyák alatli szövet , izmok , s különféle

üregek.

I d о m a: gömbölyü , vagy csekélyen

lebenyes.

Rugany óssága: fölt'únó'.

Állománya: szivós.

F é n y е: savós , v. hájas.

Ál láts z ósá g: csak a széleken.

Edényessége: csekély fokú.

S z ö v e g е : pàrhuzamos, vagy kóczo

sodó (verfilzt) , vagy sugáros , vagy kö«

zösközpontu (concentricus).

J m. Meggyulladhat a sejtülék, s kü

lönféle kiizzadvány p. rák sz'nró'dhetik

beléje.

B) Rostul é k (Fibroid):

Ennek s 2 ö v e g e потоп vagy laza;

ez utósóhan mindig van csekély háj, (ilyen

a sejtszövetböl álló takhártya is , mely

idült takhártyalob maradványa).

Fajai: -

a) közönséges, azaz: háló szöve

ш говш1ё1‹, itt párhuzamo'sak, v. kóczosak I

a @stok-Vm' i _

Na gy s á g а: borsónyi, egész ökölnyi.

Alakja ;-J gömbölyü ritkán lebenyes. -—
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All om á n у a : szivós, rostos törésü.

S z' í n е: veresded ha éretlen, kulönben

sárgás fehér. `

Atlátszósága: csak a széleken

tetszik föl: ' '

Tartaima: kevés savós fehéres,

és semmi hájas nedv, semmi edényesség,

(mint a közönsöges kéregben). Hatása

abban áll, hogy nyomást okoz a szom

1széd részekre. _ Átalakulása: rit

kán meggyulladás, gyakran elcsonto

sodas.

Jm. A közönséges rostulék a méh

ben terhességi jeleket szülhet, még pedig

akker is, ha a méh külsó' föiszínén 111, 5

nagyobbodása alatt a medencze-üregbó'i

töiszáll a hasüregbe: a sz'uiést nehezlt

heti; mivel а méhnek azen része, melyen

а rostulék ül, nem můködhetvén , а méh

összehuzó ereje ferde irányt követ. Kiiiön`

ben rostuiék inkább meddö méheken ta

láiható.

b) Közös központu (concentri

cus). Nagysága, alig haladja meg a di

ót; egyéb tulajdonságai hasonlók а ge

rincz-csigolya >közti porczhoz. (Közepe

mintegy lágyabb magot képez).
l Örömest összecsoportosodnak egy

nagy daggà, mely ez áital lebenyes

sé lesz.

Csontosodni szeretnek.

'c) S u g а r o s.

Jm. Ataljában igen ritkán fordul e161

Nagysá ga csekéiy. Szövetkezni

szokott többnyire az emiitett fajtàkkal.

Csontosodása gyéren történik , s ha

elöfordúl, több csontosodási pontot mutat.

Ezen csont tökéletlen, azaz: csonttestecs

ke és velöcsö néikuii (górcsô'i elemek).

C)Tömiülék,v. tömiôdag; fajai:

a) Egyszer'u a) savóstömlö

(cystis serosa simplex) küi'on nagyságu sa

vóval tölt, restos hártyáju tömió'.

ß) e n yv es t ö m 16 (Coilabalg) híg

' rostonyával (enyvvel) to'lt restos tömiô’.

Ezen bennék idó' foiytával el is gümösöd

hetik , eiporczosod- és elcsontosodhatik.

_ Nagysága különbözíí; tészke föieg а

paizsmírigy.

b) Összecsoportosodó v. ge

rezd-alaku tömiiilék, mit cystosarkomnak,

tömlö-htìsulóknak is hívnak. _

Nagysága kiiiönbözó'. Alakja:

а több 1611116 összeforrása áitai iebenyes,

vagy gerezdes. _ A tömlök az/àlképlet

aiapján számosabbak, s aprók. Benné

ke: az újban vizes, enyves folyadék; a

'régiben enyv, geny, hlg vagy mereve

d6 háj, 5261, fogak, csontok stb.

J m. Hasonlít a kisded és vastagabb

tömió'k csoportozatábói álló gerezdes Шт—

iliiék a veiös tömió'húsulékhoz (cystesar

koma meduliaréhoz) _ némely fészkes

vagy vályus rákhoz (cancer alveolaris)

is, különbözik mindazáltal amazoktói e

következó'kben :

1-ör. Nem áii vegytanilag fehérnyé

1161 ‚ mint a rákok.

2-or. Bennéke nem fehêrnye, mint

a rákoké.

3-or. Górcsöiieg nem csupán овеще

п16'1051о1‹а1 mutat, mint a rákok.

Kedvelt beiye a tömiüiéknek, fó'kép

a gerezdesnek a petefészek, néha a csont

is, és ekkor csonthúsuléknak, osteosarko

sisnak nevezték eddigien, épen úgy a

csontban tanyázó rostulékot is.

c) Fias tömlülék (cystosarco

ma proliferum) ha а tömlök belszinén má

Sodrendü apró tömiök iilnek (az eisö ren



TapasztaPatok an álkéfpletek 1111161; A r äh Yi 16 k' 235.

611011161 ezek._ klilönbözhetnek alakjukra

nézve. _ ‚

d) Rétes vagy 101165 töml'úléknek 112

mondatik, mely belsó' fölszinén igen

sok lemezet vagy 10061 111111111; mint а

százrétu paczal a'kérödzíík gynmrában. `

D) Porczulék (Chondroid);àmely_

nek egyébkínt több kifejlödési-idöszakafl

. vagyon, úgy hogy eleinte'sejltülék, ké#

sölib 105101011, 1116111) porczulék; f

Alakja1gömböly'ded; nagysága

egész gyermekfönyire terjedhet; á 110 m á

n y a: egészen a porczéhoz hasonló ; s z í- ~

ne: kékesd. Bennéke: 50116, éscsekély

háj._ G ó r c s 611 0 g porcztesteeskéket _

mutat', melyek 11101111161-050рр0111101, 'majd

sejtekkel, vagy egya'rányu fgleichiiöfinig)Iy

116565 gyurmával keverwék.- (На ezen

porczadék restokat 111111111: rostporezalék

(fibrochondroid) a neve g -ha pedig meg

', csontosodik: csontúlék, melyben rendes

csonttestecskék láthatók a górcsön át. l -

Jm. Kulönbözik a megesantosodott

rostnlék, avvagy a‘esontulék 0 050011111

1101161 (0110510515161); mivel minden össze~

fuggés nélkül 'ul 1110300- test gyanánt a

csontban. A-mirigy-rendszert kedveli. -

Korcsvegybíil ered-e? nem tudui.

A csontban 0161016016 105111161:csonthńsuléknak (osteosarkosis) , a 101111111

tyàn.'eló’jöv3 pedig ŕostepölletegnek (ро1у— `

pus 111110505) hivziëikl ’ ` "

l А

l . _

»Il á!

4

.i

_Fuggelêln

А veg'ytańilag eddigelé kìmerîtöleg'

ugyan ki nem kêmlelt, de a типу-111011

hasonló tulajdonságuturonya- (Gasein) ne

vn anyagból áuó elfajulék тазу áiképlet

fuggelékili a 'rostonyás álkëpletekhez 162—

11016 ; mit róla ńjabb idöben kîtudnilehew

mint еду 0111161 ál'. __ y

1. А 311016, Iég és nedv hiánya mie

att ,i elkorhodó rostonyás lobterménynek

látszik 10001. ‚ д

2. А 3111118 lefnlyására néave kétfále:

А)Н0900у1010-1у5511;021511161:
‘ a) BésziirŕidöttfV ha 020101016

; vek térimbelét (parenchymáját)mintegy 8m'
magába elváltoztatjas elgiì'mösßi; 1'). má- ч

josodásnárl a 1111161. и"

b) H é z a gi (interstitialis),_° 111111611 a'

téfiznbelben lll ngyan, de körtil-fiú> 110161011

kal 1111, s kivàjolható a térimbél 'fogyat-ï

kezása ‘néan ~ f l l» f ' 1

”521111. Ehhez alakjáx'ai hasonló, de

vegytanilag (fehérnyébó'l állván 1.1), 651

hagymázos koresëegy által igen 11111611111126Й

n_heveny köles-gümó' (5011101 Miñaï-‘flï-v»

berkel) ,"“mit jó szerivel ál-gllmönek is _

1101110 hívni. *55"* 'nînfï

‚(и i г ‚и “d lgvcbi "u:

‘hnliwldlìlh ez ismgât: ‚п _i i, „жёг

' a).B_é81(ír5dött. „Ь , „jf-fl',

„Лёшей; e'z úiva: if. .. э 1" _

‘ "а)` Kitů-nölèg (nateäog'ev) ů'gyne-f'

vezelt 161111 311016 (der schlechtweg, oderl

vdrzü-glìch 50 genannte chŕonische Tubeßï

kel), пазу köles, egész borsónyinägyàágm 

b) A túrós 3111116 (111151301 ’1‘1111011‹1),

mely görvélyes egyéneknél, fô'kêp gyer

mek-koŕban"_oly 1111606, borsó' egész'pete4:

negyságu, s fó'leg a 111116 1еЬ00уё1100, meg

aïfodorhájemirígyekben fészkel. t’

' 3. А gama kuiönféle béiyegel. t

a) A 1115 avvagy új sárgás rehén@

tůros ösáleáliáàlr, gèrosôileg штампká- д

502 gyurniáit 160101 0161 ‚ _ „_ _ _,

b) Az idült megpuhul közepénŕ ge»

y l

 

3
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nyes alkatot ßlt magára, de górcsöileg

igen kevés és hitvány sejteket mutat.

Végtére vagy el evesedhetik (гота—

dási bůzů) lég hozzá jártával;

Vagy elavúl; és pedig akkor, ha a

korcsvegy (öregüléskor fó'kép, de még va

lamely visszeres baj kifejlödésének alkal

mával is) kialszik; rá ismerni az által:

hogy a gumö kis apró kérges, szürke

szemcsévé töpörödik;

vagy mészsók csapodván le beléje,

elkrétásul, avvagy elmeszesill (verkreidet ,

verkalkt), у

l 4. A gtimö ‘uteres életmůvekben p.

' tiidôben,l és interes egyénekben szokott

elöfordulni; kerüli a visszeres életml'íve

'-ket, p.»májat, lépet stb. Kerüli a vissze

res életmůvezetll egyéneket, p. а jobb

sziv túltenyészésében szenvedöket; korcs.

vegye tehát a gümönek üteres; hogy ha

pedig ellenkezöt tapasztalnánk: nem kell

elfelejteni, hogy a gümó'nek üteres korcsve

gye idô'vel kimerulhet, s lgy más korcs

vegy t. i. visszeres (fehérnyés, hájas),

vlzkóros, sülyös járulhat a güm6rakovány

hoz; s ekkor találhatni jobb szívtágulásu

hóltban glimöt is; dev ezen gümök minden

bizonnyal elavultak leendenek; de ellen

ben soha nem járul régi jobbszlv-bajhoz;

mert visszerességböl soha nem támadbat

üteresség.

Nem kerül tehát rendesen eló’ a gü

mövel: a) rák; b) Bryghtféle baj ; с) vissz

eresség (hippinosís); d) hagymáz.

Jm. На egy'utt találtatnék a rák a

iris glimövel egy idô'ben: az csak azt

ielentené, hogy a górcsö és vegytan el

hanyagóltával a ráknak egyik csoportját

gumönek nevezék el; mert a gümönek el

nevezett rák voltaképpen csak rák s nem

gumö.

Ш. 05215!у.

Fehérnyés álképletek, azaz:

Rákok

Még nem lehete tisztán megismerni

azon jeleket , melyek által a korcsvegyes

rák а korcsvegytelentöl avvagy helybelitöl

különbözik.

Elöfordul а rák:

l-ör. Vázalkat. nélkill = velös rák,

carcinona v. sarcoma medullare;'és pedig:

a) Bészůró'dve, (5 lgy a tüdöben

májosodást is okozhat).

b) Gumókban (Knoten) ; azaz: mint

_hézagi rák.

S zín e: változó fehér, vagy halvány

sárgás-vöröses, _ néha fekete is.

Górcsó'ileg sejtszék, vagy sejtek

találhatók, még pedig különféle alakuak.

A velös rákból rostos rák lehet;

mert életmůvesedése öregbedésével a sej

tek rostokká válhatnak, de nem visszont.

А fekete _ ugynevezet festett (pig

mentirt.) _ rák melanosisnak hivatik,

és mindig régi. A májban leggyakoribb.

A csontba szůró'dött rák _ spina ven

tosa,I vagy osteopsatyrososìs (Lobstein

szerint) nevet visel.

2-0r. Vázalkatlal.

a) Ros tos rák, magzati rostokkal

biró; porczkemény feneke kökemnek (Skyrr

husnak) mondatik. Szlne: változó, szé

lein áttůnö. A szétromlásnak ellentáll.

b) K o с 5 0 n y á s r. (cancer hyalnius);

kocsonyához hasonló fehérnyés álképlet ,

те1у néhány hét alatt 10-30 fontnyira

növekedik s lobterményként, nevezetesen

mint kiizzadvány, nem mint beszíirödvény

szeret föllépni.

c) Fészkes vagy medres rák
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(cancer alveolaris) - hasonló ez a rost

tömló'hez, de mint, említve vagyon, nagy

a vegytani különbség, valamint az élet.

tani is.

3'szor. Ál r á k (pseudocancer)

külhám (epidermis) túltenyészése.

__.

l о

О

Függelék.

А gama, es rák наших/‚111131111

helyei:

G il m 6 t ó'l

kedveltelík . Лейте!“ .°

agy alapja, gyomorzár,

tüdó' csúcsa , vastagbél ,

fodorhájmirígy , méh ,

lép , méhszáj ,

bél , (а, hüvelyben

méh feneke, nincsen)

takhártya , külbör.

rostos hártya,

csont szivacsos

állománya.

R ä k t 61 '

‚дедвейегй .° Кайле!“ :

agy fölülete, tüdö,

màj s többnyire fodorhájmirfgy,

jobbik fele, lép,

vastagbél , bél,

méh, méh feneke, l

méhszáj , savó-hártya ‚

húgyhólyag ‚

‘ melléktök,

csonf. kemén

állománya ,

külbó'r.

Látjuk, hogy a gümó' kedvelte helye

ken тегов, а rákéin pedig visszercs a

vér. 

Ezen értekezésnek, magam is meg

vallom, sok а hiánya; de miután nyers

alakból támad az életmi'ívesedett, miután

a mai könyvek értéséhez eme >páir szó

csekély magyarázatként szolgálhat, s mi

után új irányu vizsgálatokra s észrevéte

lekre serkenthet: némi kimélést és a jó

kora számu adatok összrendezése végett

némi méltánylást is tán csak igényelhet.

А rendes aranyërkór гика tüneményei; ` f

Dr. B а csó, szabolcsmegyei t. föorvos, s debreczeni gyakorló orvostól. I

(Has. az I. K. 4.1?. 1951. бане).

А négy elôadott kóresethez tisztán

hasonlót nem olvasvàn még ekkoráig: az

ůjabb theoriák következtében, benne az

aranyérkor s hozzátartozói teljesebb is

meretére vezelhetö adatokat hiszek talál

ni; s megalapítva látom a gondolkozó

oryosoknak már Stáhltól kezdve azon

nézetét: miszerint az aranyérkór, a 11652

vény, és kökór valóságos atyafì-teslvé~

rek; melyek két elsô'jéró'l Schönlein mély

bélátással mondja, hogy csak ugyanazon

egy család két csoportja, azt állitván;

hogy a vérkóros szüleményre a kösz

vónynél az üterek, az aranyérkórnál a `

visszerek rendszere amŕíködö ; de hát а k6

korban melyik а fó'rúgó, az ütér v. а vissz

érrendszer? Alig csalatkozom , söt wbb

okoknàl fogva állithalom, hogy a 116116?
. . о
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1161 az idegrendszer e-legnagyobb szere

реь játssza; _5 a szenvedó', s 111611666,

melyre akét fölebbi atyatias kór oka, t. i.

a vérvegyiték kóros ,állapotja munkálód

ván, a' négy fölebb elöadott esetben löl
111116 1656а1шд11Ьа11‚ 5 miniemenl 161111165

ben nyilatkozik; mely kiürités megtörtén

vén, a kór lecsilapui. Tudjuk ugyan is,
mindlaz aranyérnél, mind a köszvénynél

a kilirített húd szembetůnöieg savanyúan

pedz (reagit), s fojtósav által kijegesül

belöle a húdsav egész családjával; de

oly nagy mennyiségben még sem taièitatik

benne, hogy pedzc'í szerek 116111111 11521611

kiváijon beiôle; s csak egy helyt emiiti

Schönlein a-vlzkórról értekezvén: hogy az

aranyér által okozott, s vele egybenkli

tött vizkórban , 1111111 föjellemzö, húdsav,

pirossav, 5 bársonysav jegesül a húgybói

önként ki. Amde az elö-adott négy eset

ben a vizkórról szó sem lehet; mert ám

bár a harmadlk e'setben a robamok aiatt

a lábszárak kiesit megpolïedtek is: mind

azáital 13 év eiforgása alatt a vizkórnak

több tüneményeit soha sem láttam , s az

egyén mind a mai napigtólötte munkásf,

s aranyérkórosságát kivévén, szeméiyes
jó egészséggel bir. Ha az elöadottakban a

húdsav s csaiàdjának jegecz és mero' f_or__

mában lett nagy mennyiségü kiuritése, a

1161 visszérrendszer egyenes kóros 111611666

sének tulajdonítható volna: akkorinkább

a rendes vegyitékét vesztett vért keliene

hudsav heiyett taiálni a vizelietben; ak

1101 a Morgagni c_sónakjába létezö legéie

sebb, s legkitŕínöbb fájdaimat, 1101 semmi

legkisebb éietmüves rendetienség, v. lobos

tüneménynek nyoma nincsen, abbói: hogy

az aranyeres tit- és visszerek érinte'sben

vannak ugyanazon nevli idegekkei , melyek

az ülideggeli egyben-köttetésöknél fogva,

a tomporák felé‘c terjedíí, s aranyérkórt

jellemzíi-fájdalmakat is 011022611, nem leitet

kimagyarázni. Mert ha a Marschall Hail

nézetei-,szerint Jindúlunk is el: az lliideg

amazoknak nem visszavezetó'jök; s a tom

porákban létezó’ fájdaiom nem is oly êles,

sokkal Vhosszasabban is tart, s a 111616

hudsav killritésével nem múlik'; s késöbb

a gyógymódból, n melyre'több gondolkozás

s eszmélkedés után juték, ezen kórt tiszta

idegkórnak шлепни. De mivel idegkór

ismereteink meg igen bonyult àilapotban

vagynak: azért kivántam az eló'adott ese

teket közöini, hogy ugyfeieim tigyelmu

ket eziránt fölgerjesszem, 5 nézeteiket

föif'iiük érthessem; s ezzel átmegyek gyógy

módomra. 1

Többnyire 6261611 , 561 шо51 15 526

mos. esetekben Vogler keseragos ро

га11 nem siker nélkiìl szoktam használni ,

s rendesen àltalok eró'ltetés nélkiili ki'urí

téseket, s azek után fájdalom~enyhlìlést

tapasztaltam; de a feladott esetekben en

nek semmi hasznát nem láttam, s a meg

makacsodott székletétei _ sem а 526111

taian allövetekre, sem semminemü 1165116]

tókra nem engedett. Ha eröltetett ada

gokban rendeitettek hashajtók: még a sze

lid himbojmagolaj , az édes higats bár

milyen összeköttetésbeniis. hányással vet

tettek vissza; s bár a köppölözés-, na

dáiyozás-, nyálkás bóditó borongatásokra ,

а tiszta aranyeres fájdalmak 526111611 is:

a hudcsö végén mégis a mondott heiyen

mindég kinosabb'; s kinosabb lett a faida

lom. A catheterrel lett húgykiürítés sem

adván semmi enyhülést, hudhajtó szerek

hez пу1111а111; kukojtza-levél, iglitz-gyö

kér-iözetben , ai- s kettedszénsavas hama

got majd szikagot adék; 561 а szabad hudsav

közömbösítése tekintetéböl mész-vizet is

próbáltam ; siker nélkiìl. Végre egyedül

kórtünetiieg idegszeres, fájdaiom enyhi
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швы vettem elô'; fekete cseresnyeèvizet

mákony-festvénnyel, és fojtó égényes lél

lel véteték, ше1уге` csakhamar enyhülés

következett, úgy hogy' egész óranegyed.

re sziíntek a fájdalmak. Ну környülmé

nyek közt azon gondolatra jöttem , valjon

a nagy mennyiségü húdsav elválasztása,

nála erösebb, s az idegrendszerre nagy

hatásu sav által nem eszközöltethetnék-e

hamarább, s nem mozditathatnék-e eló’ Шп—

rltése? E végreföleresztett sósavatitaték

közönséges vízbe rendes наш. Nézetem

meg nem сваи; inert kevés idó'reavizellet

nagyobb mértékben _kevesebb kedvetlen

séggel ürlttetett ki, s már a félig meg'

hüllben is elöállotta nagy mennyiségli me

rö húdsay-család; s ekkor az oly annyira

makacs székszorulás kevés bécsi hajtó f6

zetre, melyhez fojtó égényes lélet tevék,

(mely utóbbi szer а régieknél oly kedves

volt,‘mai idöben pedig igen alaptalanul

elhanyagoltatik), megssůnt; böv шиш

székletételek , többnyire mindég агапу

eres vérrel következtek, melyek után a

tökéletes javulás elöállott. Az újabb idö

fölfedezései a sósav szelid, de igen nagy

hatását az idegrendszerre már kétségen

kivíil be!yhezék; én a kökór idegrend

szeriségét részint ezen isméretböl hozom

ki, részint azon számos észrevételeim, s

tapasztalásaimb'ól, melyek szerint ezen kór

egyéb szerek által le nem gyözethetik, ez

pedig, mihelyest а kórtllnetek mutatkozván

ellene fordíttatik, a fájdalmakat azonnal

eloszlatja; részint abból, hogya vegyitékét

vesztett aranyeres vér szék általi killritésé

vel a húdcsó'ben létezó' éles fájdalmak

nem enyhillnek, s annál kevésbé múlnak

el, és csak a húdsav fölösleges, s sza

bad mennyiségben lett elváiasziása és ki

hajtása által áll eló' a 'rögtönös javulás.

т ì

Gyermekkór- és gyógytani tapaszialatok

всуе: kóresetek és Syóßyszerek körí'll»

~ a pasti gyermekkórházból.

Dr. K а rá с s o n yi János segédorvostól.

l. G ü rn б k ó r. `

A рези gyermekkórházban elöfordúlt

azon kóresetek közfíl, melyeket, akár kór

és gyógytani, akár pedig kórboncztani te

kintetben különös ñgyelemre"méltóknak

tartván, a magyar orvos-sebészi Évköny

vekben idönkint közleni szándékozom, a

föntebbi czím alá esö következö két kór

esetet tartom mindenek elŕítt megemlíten

dô'nek, elöre kijelentvén azonban: mikép

a czlmül szolgálandó két kórhatàrzat nem

kór, hanem kórboncztani. Mert bár meny

uyire nevetségesnek lássék is tán tisztelt

д .

olvasóim ша: nem egynek az: мы а

közlendó’ nevezetesebb kóresetek közül

én épen azokat emelem ki legelöször,

melyekkel dicsekednunk legkevésbéI sem

lehet, miután mindkettö kezeink alatt lett

а kórboncztan tárgyávà : én mindazáltal ezt,

azon tiszta meggyó'zödésem szerint teszem,

melynél fogva azt tartom, hogy sokkal

nemesebb 'és szükségesebb törekvése

ídt'ínkben egy orvosnak: öszinlén kitámi

tudományunk számos hiányát, elismerni

kórisménk több oldalu tökéletlenségét, és

igy a mit és hol nemtudás öntudatára



140 Gyermekkórházi tapasztalatok _ Karácsonyitól.

jutván, ez uton a lehetö tökélyhez, és

tiszta ignzsàghozV mindinkább közeledni;

sem mint akár hirvágyból, akár pedig bi

zonyos szenvedélytöl elragadtatva új kór

fajokat teremteni s azokat érthetlen czifra

görög nevekkel felpiperézni; vagy pedig

egykét esetben alkalmazott gyógyszernek,

„post hoc ergo propter hoc“ _ Szerinti

csodatevô' erejét azonnal czikkbe foglalni,

és az egész orvosi világ elött kik'urtölni.

Ennyit elölegesen, most magára a do

logra.

Elsò' kóreset.

Elsó'rendüheveny sejtközti
U gumökór a tüdó'kben (Ти

bereulosis acuta intersti

tialis primaria pulmo

-num)

Föntebb emlitém, hogy e kórhatár

zat a kórboncztanbúl vétetett, valamínt

a következó' is. Elsó'rendünek nevezhetö

pedig e kórfolyam jelen esetben azért,

mert, mint tudva van, а hevenylefolyásu

sejtközti gümökór többnyire oly egyének

ben fejll'ídik ki, hol már idiilt sejtközti gü

mök különféle idéíszakban az elíítt is létez

tek; ezen eset tehát azon rilkábbak közé

tartozik, hol az emlitett vészteljes kórfo

lyam önállólag lép föl. Sejtköztinek pedig

Bokitansky szerint nevezhetó', megkülön

böztetésül а gümös besziíró'déstül, _in

fìltratio tuberculosal_ mely szinte legtöbb

esetben másodrend'u; de elsó'rendü is le

het ritkább esetekben, lefolyàsa pedig

mindig sebes. E kóreset különösen kór

ismei tekintetben érdemel ñgyelmet, miu

tán újabb bizonyságaul szolgál azon kórta

nilag felállitható ténynek: miszerint az el

sörendu heveny gümökórt, hol az úgy

nevez ett köles gümöknek(Miliar-Tuberkeln)

lerakodása elsö-rendüleg és sebesen

történik, tudományunk jelen állásában

.nemcsak a hagymáztúl, hanem, ha е

kórfolyam a tiidökben fejló'dik, а he'

veny hajszáledényes hörglobtúl is _ Bron

chilis capillaris acuta _ nehéz, és csak

nem lehetlen egész biztossággal megkü

lönböztetni. А lehetö röviden eló'adandó

eset következó': Egy beoltanyozott 7 éves

leányka folyó év télutó harmadikán vête

tik föl kórházunkba. Betegsége hideg bor

zongatással s ezt'követö folytonos forró

sággal, étvágyhiánnyal, nagy szomjjal,

föl'ájással folvétele eló'tt már 4 héttel

kezdödött. E парома növekedett kórje

lekhez , késó'bb a mellkas majd bal majd

jobb oldalán mutatkozott szúró fájdalom,

nehezbült légzés, gyakori száraz fájdalmas

köhögés csatlakozott. A föntebb érintett

napon kórházunkba fölvétetvén, az eró's

synochalis jellemü láznak ismert jeleín

kivül, a következö helybeli kórjelek ta~

pasztaltattak. Eró's fejfájás és fejelfogult

ság; szúró fájdalom a mellkasnak jobb

oldalán ; szapora, nehéz,tökéletlen, mint

egy elvágott légzés; gyakori száraz fáj

dalmas köhögés; rekedt hang; távolrúl

is hallható eró’s hörgés; s ezeken kiv'ul,

rendes kontatási hang mellett, eró's szi

szegés; szortyogós fütyhang; egyenetlen

hólyagcsás azaz: nyákhörgés _ Schleim

rasseln _; majd kisebb majd nagyobb

teriìleten sistergés _ crepitatio _; itt

ott határozatlan légzés fölváltva valának a

mellkason hallhatók. A has fájdalmallan

volt. A syno'ehalis jellemii láz éjjeli eró's

rosszabbulássnl járt. A helybeli kórjelek

_ kivéve a természettaniakat _ szinte

éjjelenkint súlyosbultak. E kórt'únemények

mellett, tekintetbe vevén az uralkodott jár

vány csúzos természetét, а baj csúzos
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agykéreg-v és mellhártyàlobbal párosult, he

veny csúzosláznak határoztatott. A hör

göknek különösen a természettani jelek

61161 ЬеЬ12011у1111 er6s hántalma szintilyen

természetllnek tartatott. Fölvétele 111611

négy nap alatt eró's lobellenes gyóg'ymó

dott használtunk. Kezdetben mindjárt ér

16365 16151511; 11656Ы) erre 14 piócza

alkalmazása, hólyaghuzók folváltva a mell

kason hár'om ízben“, bensó'leg pedig man

dola fejetben salétrom használtattak, a

nélkill azonban hogy akár a 162, akár pedig

a fönn leirt helybeli kórjelek állandólag és

folytonos tartâssal sokat engedtek volna.

Ötödik napon látván a kór makacsságàt,

miután mind а 162, mind pedig a helybelìAV

kórjelek ismét az említett mértékben vol~

tak jelen , folébredt bennünk a ‘tüdökben

fejlôdött heveny gümökór iránti gyanu. Ha

megtekintök ugyanis 621, 1103у а baj

5165 10Ье1151155 3у63уш6дип1ша11 15 611611

д61а3 mitsem enged, mindamellett hogy,

az egy fokon maradt természetlani jelek

után ítélve, а hörgök bántalma tudó'lobbá

nem változott, és annyi 1д6 616, 1111111

egy 7 nap 61611, 6 baj mindig ugyanegy

fokon 611: nem 1511515 bennünk fol nem

ébredni az emli'tettem gyanunak, tudván:

hogy a heveny gumökór 6 tüdó'kben erös

hörglobbal 52011011 р6го5111п1. Azonban 11165

oldalrul tudva volt elöttllnk 5211115 62011,

nem csak több igen 11115155 orvos, de

kórházunkban 1511 en-tapasztalásunk után

általunk is elismert tény: miszerint. a he

veny gümökór többnyire hagymázos alak'

ban 52011011 föllépni; jelen esetben pedig

legkisebb ideges tünemények sem mutat

koztak. És így az 611111511 kórfolyamra egész

biztossággal következtetnünk 11163 55111 le

hetvén, az egész makacs természetü bait

még 11105115 csúzosnak vettük, annyival

inkább, 111511 636ЬЬ1д6Ье11 wbb eset 161111

5116 kórházunkban 62011 >edcligelé kellö

leg még igen kevés orvos 61161 méltányolt

16пу1: 111152511111 a csúzos bántalmaknak

fészke, a rostos és savós hártyàkon, meg

klllizmokon kiv'ul, 11163 tovább 15 terjed,

killönösen az egész bélhu'zam 65 163111611

izomhártyájára. És en-tapasztalásunk után

azt is igen jól tudtuk, hogy 'az ilyen lég

utak izomhártyàjában 165211516 esúzos 1161

folyam igen makacs szokott lenni; a ter~

mészettani jeleket ред13, mint olyano

1161, melyek részint a légutak szůkìllésé

búl, részint a nagyobbodott elválasztás

búl származnak, ezenbántalomnak 10116

1515 111511511 15 11153 1511515 magyaráznunk.

Ezen oknál fogva, miután újabb idöben a

forró c'súzos lázak ellen wbb kisérletet 1е—

vénk a kénsavas «~kínallal, а lobellenes

gyógymód után ölödik napon annak 11652—

11616161 jelen makacs esetben is 11153111

5611611, tiz szemert rendelvén парома;

egyszersmindl a börbirálatok elösegéllésére

két szemer Doverport egy negyed rész

káforral estére bevee'ndöt basználván. E

zen gyógymód használtatott Гоп/61515 111611

ötödik és batodik napon, melyre azonban

a beteg nem javult; 561 batodikán álla

potja mindinkább rosszabbulni kezdett. Ek

kor a gümó'kór 1161111 gyanu bennünk 11163

61655ЬЬ 1511. Fölvétele 111611 4hetedik na

pon pedig 5165 fulladozási jelek között,

mintegy 01 116113 1611011 betegségének 6

116161 116351 1151511.

A kórbonczolat ~megtìirténvén , nem

ok 116111111 16р1611 gyanunk csakugyan bebi

2опу051111; meri, mind a 1161 111116 tele volt

úgynevezett köles glimó'kkel 53652 kiterje

désében; ’6 hörgöknek folduzzadt s fel

porhanynlt nyakhártyájában pedig nyákkal

vegyült geny volt 1616111616. A föben 'az

agykéreg vastagodott, `a koponyáboz ré-l

szintesen'hozzánötts ro'stonyás pillékk'el s
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áihártyákkai gazdagnak talâitatott; a vissz

erek igen атаман: voitak; de küiönben

az agykéregiobnak ezen kórhoncztani je

lein ты, а köles gilmäknek iegkisebb

пуста sem voit jelen. Az agy áilománya

rendes voit, valamint a hasban sem talàl

tatott semmi rendelienesség. Hegy e kór

eset még inkább bebizonyitsa azt, mily

nehéz esakugyan megküiönböztetni a leir

tam kórfolyamot az erös s eiterjedt hai

száledényes hörgiebtul, még két esetrül

kivánom erre .vonatkezólag megemliteni

azt; hogy midön egy hasonló kóreió'zmé

nyek után tökéletesen hasonló kórjelekkel

csakhamar a fóntebbi eset után kórhá

zunkba föivétetett 7 éves leánykánál --v

ki mindjárt harmad napra eró's fulladozási

jelek között meghalt _ а kórbonczolat

erös hörgioben kivüi egyebet nem muta

tott: egy hasen, esökönös letoiyást tar

tett betegségben szenvedett harmadik

gyermek hasenió gyógymódra meggyó

gyuit.

E harem összehasoniitott, s аи tar

tom, nein- is egészen érdektelen esetböi

iat-hatni tehát: 1ör Ногу aheveny gumô'

kór ideges tunemények nélkiìl is foiléphet,

. és hogy azt, ez esetben, ha a tüdó'kben

eisö-rendtlieg kezdr'ídik, а hajszáledényes

hörgiebtui _ Bronchitis eapillaris , Pneu

люта notha  egész biztossággal meg

itlilönböztetni nem lehet. Azenban 2-szor

ha az igen elterjedt eró's hörglobnak ter

mészettani jelei, minök: rendes konta

tási hang meiiett, a száraz és nedves hör

géseknek kiilönféle nemei, már hosszabb

ideig tartanak, és a baj er6s lobeiienes

gyógymódnak sem enged állandóiag, sem

pedig nagyobb fokra nem hág, azaz: va

lódi tildöiobbá nem változik, miröl ismét

a tennészettani jelek adhatnak egyedul

csalhatlan- штативов: akker az- iiyen bajt

nem kis vaiószintíséggei elsörendii heveny

gümökórnak tarthatni a tüdökben. 3-szor

Hogy e kórfolyam nem esak e részbeni

kórisménk tökéietlensége miatt, hanem

már iényegénél fogva is., mint olyan, mely

egyedüia legnagyebb foku gümíis kores

vegynek iehet terménye, tudományunk je

len állásában még gyógyithatlan.

Másodìk kóreset.

Gümó'kór a bal tüdöben, hörg

közti mirigyekben, lépben„_

és a hashártya egész kiterje

désében, egy 3 éves gyer

meknéi.

A következö kóreset ismét újabb

példàja annak, mily szépen állunk kóris

ménkkei még idönkben is, midön megint

oly megbeesülhetlen, mondhatni ahhoz

értó' orvos elött csaihatlan segédeszkö

zökkel _ értem a kontatás és haiigatód

zás tanjábúl merithetö természettani )ele

ket _ gazdagodett meg kórjeitanunk.

Ezen eset is egyike azoknak, melyeknek

száma, háia tudományunk nemtó'jének, ú

jabb idò'ben egy kissé jó fermán megsza

parados, тата а részrenajiaaanui Ыгыш

szekott kórboneztan a régi orvosi isteni

esaihatian nimbust nem érdemiett fényé

ttîl megtesztani, és ennek méltóságába, a

kezdetben ugyan nem csiiiogó , de tude

mányunkra egykoron bizonyára változat

ian fényt árasztandó szerény», mégis ьш

ke önismeretét igyekszik helyezni. Újabbw

tanujeie ez, egy részrc'ii annak: mint tá-v

madhat néha az annyira ingeriékeny és

érzékenynek tartatni szokott gyermektest

ben is legnagyebb kóros eifajuiás, а nél

k'ul hogy a jelen ievíí kórtiìneményekbó'l

arra még csak messziröl is lehetne vaiamit
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következtetni ; holott ellenkezäleg a leg

kisebb ok is megfoghatlan hirtelenséggel

tünteti elô' gyermeknél igen gyakran a

legrémteljesebb kóralakoknak egész sere

gét. Mert - hogy lehetfí rövid legyek,

azon igen elterjedt gumökór, melyet e

második kóresetnél czímlll használtam, és

mely a kórbonczolat után ismertetett meg

csak oly általánosságban, mint itt a каша

tárzatot teszi, oly tunemények között tar

tà három hónapig átaljában, kórházunk

ban pedig különösen 2 hónapiglefolyását,

hogy а 1‹6ге1б2тёпуе|к után és a szigoru

an észlelt kórjelek mellett kezdetben

egyedül hurutos hasmenésnek шишек,

hol késöbb a kifejlödött és tökéletlen birá

latu kanyarók után hátramaradt 11166311—

mökórra, mind az átalános, mind a hely'

heli, föleg természettani jelek után néml)

'valószínüséggel következteténk ;- de a has

ban hurutos hasmenésen kivnl, egész le

folyása alatt e kórnak, melynek tulajdon

képpeni iészke épen a hasureg volt, egye

het föl nem tehettllnk. Mert kezdetben, az

erethisticus jellemil lázon шт, csak oly

foku hasfájással párosult nyálkás hasme

nés volt jelen, mely mustárpépre és lágy»

meleg borongatások alkalmazása'alatt hasz

nált salep-fözetre Doverporral 3 nap alatt

csaknem tökéletesen elmult. És csak a ka
nyarók vután fönmaradt folytonos lázbul,

napontai elszáradásbul, kontatásnál a

bal kulcscsont alatti tájon mutatkozott

tompább hangbul, itt hiányzott, ,az ellen

kezö ennek megfeleló' oldalon pedig erös

bödött (gyermekes) hólyagcsás légzésblll

mertlink а tudökben, különösen pedig na

gyobb mértékben a bal tüdö felsö karélyán

történt gümßs lerakodásra lehetö orvosi

valószínuséggel тушеным. Minthogy

pedig ez idö alatt а hasban nyomásnál,

többször tett szigoru vizsgálódásunk alkal

шагал, legkisebb fájdalomnak sem muta

tá is'mert jeleit a gyermek: azon néha

néha visszatért nyálkás hasmenést, mely

salepfó'zetre csak mihamar elmult, szinte

egyedül a tüdökben fejlödött gümßkórbul

származtattuk. Mennyire meglepeténk te

hát, midön a bonczolatnál az egész has

hártyát a belek, gyomor, màj, és lép savós

hártyájával, ezeket ismét egymás között

elválaszthatlanul összenöttnek шпации; mi-'

döna lépet és az egész savós hàrtyát rop

pant mennyiségll köles gümökkel —— Mi~

liar-Tuberkeln -- megterhelve , a fo

dormirlgyeket mind gümös gyurmává át

változva tapasztaltuk, és mindezek mellett ~

a kór lefolyására vlsszagondolánk. Abal ш

döre nézve véleményünk csakugyan bebi

zonyult; a jobbik pedig egyedtll hólyag

csás-légenyilnek - vesiculär-emphyse

matös - találtatott, a f5 semmi rendel

lenességet sem mutatván. Világos ezen

esetb'ul is tehát az: hogy az alanyi (sub

jectiv)kl1lönféle egyéniség szerint annyira

változó kórjelek fölött sokkal nagyobb'gyà

korlati értékkel birnak'az àllandóbb, úgyne

vezett tárgyilagosak (objectiv). Szükség

tehát élteseknél is, de klilönösen gyer

mekeknél ezeket nemcsak egyedlll а ter

mészettaniakra szoritkozva egyoldalulag.,`

hanem minden tekintetben mind ìnkább

tökéletesltni. Мец-1. bizony nem kis joggal

állithatni'. hogy а régi orvosok /- kik

aligha szigoruabban nem tudtak nálunknál

észlelni _ a tárgyilagos kórjeleket vé-_

ve általában, sokkal eró'sebbek voltak, mint

mi, kik néha а helybelieknek az általáno

sakat штамп, ezeket egészen elhanya

goljuk.

„в rw.: e.; „Ё.

3 *_
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III. Közlés.

llñlfejütér нациям ") (Anovrysma

Cnrotidil exten-nue).

ё. Jelen esetben oly kórt tanulunk is

merni , melynek gyógyitása a sebészet legdi

csöbb diadala; oly bántalmat látunk az elöt

tünk lévö daganatban, melynek kórismerete

szigorú határozottságott, s biztosságotkiván,

meggyógyitása, mütétele pedig legpontosabb

boncztani ismereteket igényel. Egy majd nem

legföbb iitértágulatot látnak itt önök, melynek

sziikségképeni szomorú kimenetelét _ elrepe

dését _ az illetö ütér lekìitése által fólötte egy

szeriien képesek vagyunk elháritani. A mi ре—

dig a baj kórismeretét illeti: nemde föltünö

ezen dag hasonlatossága görvélyes nyakmi

rígy-dagokkal, melyek gyakran az alattfekvö

ììtér lekötésében a legnagyobb mértékben ré

szesülnek. A sebésznek, ha szivén fekszik

betege jólléte, gyakran mindkét esetben tett

legesen kell föllépnie; pedig nem közönbös

dolog iitértágulatba tályog helyett beszúrni,

vagy tályog jelenlétében egy nagyobb üterct

lekötní. Emlékezzenek csak e tekintetben Lis

ton _ a nagyhírii sebe'sznek má'r emlitett

szomoru esetére: s a kórisme fontosságát, fö

kép ily bajok köriil, teljesen átlátandják. De

gyógymódja tekintetében is legföbb jelenték

kel bir ezen kóreset, mely is világosan bebi

zonyitja: hogy a seborvos alapos boncztani

ismeretek nélkül egy lépést sem mozoghat

Szabadon; mert ily esetet vagy а vak szeren

csére kell bíznia, vagy _ha oly vakmerö _

 

') Mutatvány „плана kórodal elöadaisai"czimil

munkából.

'\ _r

I.

mütéthez fognia; mind két esetben betegét a

legnagyobb veszélynek teendi ki. _

Q. Kórhatárzatunkat észszerüleg meg

alapitandók'7 Iássuk, mily tiinemények itt je

lentékesebbek? -—- Egy majd nem 'óköl-nagy

ságu daganat a nyak bal oldalán, mely a ful

tötöl az állkapocs'zuga mögé elöre, a gögsíp

kezdetéig lefelé, s a csecsnyujtvány alá hátic

lé elterjed. A daganat elöl és alúl gömbölyeg

korlátu, felsö és hátsó kerülete a kifeszült

bönyék által álarczoztatik; a daganat fólszlne

gömbölyeg ugyan, de nem egyarányos felü

letü, fökép a mellkulcsesecsizom (sterncclei

domastoideus) irányában valóképpen van az
benyomva; de mutat púpokat és g'ódrös he u

lyeket liàtsó felében is. A daganat miudenütt

feszes, rúgékony, az ujj-nyomásnak keveset

enged, fökép némely keményebb pontokon;

az erösebb nyomás faidalmat okoz a beteg

nek. A daganat fólületén mindenütt látható a

sziv- és iitérliiktetéssel egybehangzó emelke

dés s leloliadás, mely fökép akkor feltünò',

ha az ember ujját a daganatra nyomja; leg

érezlietöbb ezen lüktetés a dagnak gége mel

letti púpján; igen világos az még adaganat

nak elölriil befelé való tapintásánál; nem

kevesbé világos a dagnak hátsó felében és az

oldalvásti tapintàs alatt is. _ A fejütér _

carotls _'megnyomásánàl megsziinik a da~

ganatban ezen liiktetés, de annál erösebb az

az iitér Fóleresztése után. _ Meg kell még

jegyeznem, hogy a fejüte'r egyenesen a da

ganat alá vonódik be, s a daganatot helyéböl

ki nem mozdithatni. Mint mellékes kórjelene

tek megemlitendök; az idöszakonkénti fejs'zé

diilés; kábula's; rekedt hang; száraz köhö

gés; a gyakori lélekze'si nehézségek; továb
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bá a szivdobogások és többszöri reggeli há

nyás. A daganat — а beteg állítása szerint

332 év elött mindon szembetünö ok nélkül mo

gyoró-nagyságu daganatképpen az áll mögött

kezdödött, mely néha feszes volt, de nem

fájdalmas, söt az ujjnyomás alatt majdnem e~

gészen eltiint volt; a beteg már akkor vette

észre , hogy az lüktct; a daganat késöbb ter

jedett, s egyarányban kifelé is dudorodott;

különösen pedig egy fél év óta igen nött, és

azóta szegödtek 'hozzá az elösorolt másodla

gos kórjelenetek is ; —а2 utósó idò'beli sebes

kifcjlödést  én, ki a beteget. 25, hónappal

czelöttláttam, legjobban itélhetem meg, a mi

kor a daganat Ys résszel kisebb volt; ekkor a

hallesò'nek alkalmazásánál a daganat elôfelé

ben a daganat fesziilésével megegyezöleg fuj

tatófe'le zörejtv is hallottam; jelenleg ilyesmit

nem halhatni. Az egyed 18 éves, gyön-géd

testalkatu; a nembeli kifejlödésre nézve kü

lönösen hátravmaradt; havi tisztulása még

nem volt; sápadt fehérkóros szi'nû; petyhüdt

börü; elég jo étvágya mellett hitvány tengé

lettel biró. -

Q. K ó r -is In e. A kórhatárzat alapváz

lata а daganat fejütérfólötti helyzetében, de

fökép annak minden iránybaní liiktetésében,

a rajla nehány hónap elò'tt ballatszott fujtató

féle zörejben gyökerezik.  A s_ziv- és érve»

réssel megegyezö s а äaganat minden pont

ján és minden irányban érezhetö lüktetés oda

шиш, hogy a szoban forgó daganat az üt.

ér-rendszerrel kòzvetlen egybefüggésben

van ; helyzete s kiterjedése teljesen megegyez

a fejütér — s kiilönösen a kül-fejütér irá

nyával s ágazatival, úgy hogy azt a fejüt

érrel cgybevágónak mondhatjuk; а daganat

nak gömbölyeg s jobbadán határozottan kor

látolt idoma s nagy kiterjedése pedig oda mu

Шлак, hogy tömlò' az, mely ilyetén össze

köttetésben van a vérúttal (Blutblase), a mit

а fujtató-zörej biztosan bizonyit, mely is azt

jelenti: hogy az а vér, mely az ütérböl ezen

daganatba ömlik, az ütér és a tömlò' közt

keskennyebb nyilásra talál, s ennek karimá

jahoz surlódik. Nevezzük pedig az ilyen lük~

шваб, az ütérrel közös daganatot általában

ütértágula tna k (anevrysma). Ennyit a~

zonban kórhatárzati szempontból tudnunk egy~.

átalán fogva nem elég; mert hogy biztos

gyógyjavallatokat alkotbassunk, szükség a

kór nemét s okát ismernünk; miután sebé-v

szi behatás nem hozta elö a bántalmat, s az

tehát az illetò' véredény kóros mivoltában gy'ó-_

kerezik: szükség tudnunk, vajjon nincsenek-e

az edényrendszer egyéb részein kóros állepot
jelei ? - Mindezekröl holnap bövebbeu. l I

Q. —— 7u Tegnapi kórhatárzatl'mkat a'

kór nemét és okát illetö kellékekkel, postula

tumokkal végeztük be, s ezen tekintetben'a

véredényrendszer egyéb részeinek szorgos

kipuhatolását szemeltük ki eszközül és alapul,

annyival inkább, minthogy külsö kór-ok biá

nya miatt а kór gy'ókerét az ütérfalak kóros

elváltozásában kell gyam'tanunk; mi ngyàn

bizonyossággá változik, ha kisül, hogya vér

edényrendszer egyéb részei is kórosan van~

nak elváltozva. Ezt tudni, a kórismei értéken

kívül, iitértágulat llliite'tele elött mindenkor

múlhatlanúlszükséges; inert ezen tudomásban

alapulnak а követendö gyógymód javallataí;

itt fekszik válaszpontja a mütétel igen- vagy

авт-денек. мяёгп — а mondandókból ki

fog világlani. A véredény-rendszernek kon

tatás és hallgatódzás általi kipuhatolása p_c

dig azon egyediili eszköz, mellyel a szivben

és az edényekbeu elöjövö kóros elváltozáso

kat ismerhetjük meg; és általában oly fontos

kezelés ez az újabb sehészetben, mellyel

sok homályos pontokat f'ólvilágosithatunk, sok

botlásnak, sok szerencsétlenségnek elejét

vehetjük, melyet, ha Cooper bir vala, nem

fog a czombütér lek'ótéséhez oly esetben,

hol а fúggér  aorta - is a legnagyobb

o
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mértékben ütértágulatos volt , s nem látja vala

` а beteget ezen rész elrepedése miatt a millé

tei alatt meghalni. _ Ezen úgy nevezett

physicalis puhatelás alapja pedig abban áli,

hogy а vérútban keringö s az edények falai

val folytonos suriódásban levò' vér, a sziv

ben és a nagyobb üterekben zörejt okoz ett,

hol életmiivi eiváltozások vannak a sziv és az

iiterek falain vagy a sziv billentyüin. Ezen

életmüvi eiváltozások sorában pedig a bal

szivgyomor nyilásainak szorulatán, a két

és háromszegü billentyii, vagy a fuggér bil

lentyüjének elégtelenségén kivül (insuffici

entia valvularum bi-vet trieuspidai. et valv.

aortae), ieggyakoribbak a sziv és nagyobb

edények különbi'éle helyein elöjövô' érdessé

gek, kinövések, porcz- és csontnemiì vagy

meszes eiváitozások (Knorpei- Kalk- und

Knochenconcremente), melyek jelen ese

tiinknél alkalmazandó puhateiáson kivül is

legiukább erdekelnek. A zörejek, melyek a

fónnebbi kóros változásokkal eggytitt járnak,

мышек; fgy а fujiaióféie zörej, а vésési,

fürészelési, rázpoiyozási s több etïéle zörej);

és ahol a sziv, vagy a föbb edények puhato

lása alatt ezeknek egyikét v. másikát foltaiál

juk: a fóntemll'tett kóros áliapotek egyik v.

másikának `‘elenléte kevésbé szenved kétséget,

Ezen kórismei puhatelás módjay s rendje az

edényrendszer bajainál a következendökböi

all: 1-ör a sziv lökését kémleijük ki a csecs

bimbó aiá rakott ujjainkkal; 2-or a torkolatér

mivoitát, mely a háromszegü billentyü eleg

teienségéuél mindenkor iüktetni szokott; 3-0r

kontatás által niërjük ki a sziv tériméjét;

4-szer a zörejek kipuhateiása végett ahailga

esöt elöször a baicsecsbimbó aiatt alkalmaz

zuk, hogy itt a bai szivgyomorban képezödött

zörejeket haihassuk; innen tegyük a hailga

csöt ugyanazon magosságban _ niveau _

a melicsont jobb szélére, a hol a jobb sziv

gycmor zörejét halihatjuk; ha innét ugyan

azen félen maradva fólmegyiink a 3- és 4-ik

borda közéhez, halijuk а fuggér zörejeit; в

általellenben a tíidiiterekéit haliandjuk. _

A sziv ilyen kipuhatoiása után a fejütérhez,

a kuicsalatti ütérhez menjiink át, hol érdes

ségek s csontnemü elváltozások az ütér bel

szíuén szinte zörejekre adnak alkalmat; de

ütértágulatnái az ütér belhártyája érdességén

kivüll még a vérnek a keskeny nyiiásou való

átömlése a tömiöbe szintén olyan nemü zii’

rejt szekett okozni. Az imént emlitett üterek

zörejénél azonban iìgyelmeztetem az urakat,

hogy az gyakran minden eletmüvi elváltozás

nélkiìl is van jelen; igy példaul fehérkóros

egyedeknéi a nyak oidalaiu hailható zörej _

ördögzörej _ bruit de diable Bouillaud sze

rint _ meiyet egyébként a czombütéren is

bailhatni. llyforma szigoru vizsgáiatunkat be

végzendök, a tapintható nagyobb ütereket

megtapogatjnk, vajjon nem keményebbek _

rugékonyabbak; vagy éppen ellentáliók-e a

zok a nyomásra? Az imént leirt modor sze

rinti pubateiás eredménye betegünknél elég

kedvezö; mert sem a szlvben, sem a meil

kas nagyobb edényeiben rendellenes állapot

ra nem mutat, s Csak a czonibüterek kemé

nyebb mivolta gyanittat velünk kóros elválto

zásokat, melyek az üterek faiaiban hellyei-kö

zel léteznek. _ Miiyen eiváltozások legye

nek azok, s miként hozhatnak létre ütértá

guiatotl arról a iegközelebbi aikalommal bö

vebben szólandunk, folytatván kórhalárza

tunkat. _

1%1 Ütértágulat; folytatás.

Minapi kórismei vizsgálatinkat az ütér

falak áliomány- s szövetbeli váltezásait s az üt

értágulatoknak támadási módját ilietö fól

adásokkal zártuk velt bé; szükség, hogy mi

elött bevégeznôk e fontes tárgy tól'ótti tanni

mányainkat, a fölebbi kettös kérdésre felel

jünk meg. _ Az ütér falaknak legjelentéke
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nyebb állomány-változása, mer iitértágulatok

kal leggyakoribb okbeli összeköttetésben van,

az ütér belhártyájának helyenkénti túltengése,

mely az úgynevezettkalászos vagy kásadagos

(atheromatosus) folyamatot és csontosodást

vonván maga után, az ütértágulatok önkényti

kifejlò'désének közönséges kútfeje. Ezen 116110

1уата1 kezdetével hamuszinü, mintegy sze

nyes és átlátszó, vagy 101161- és homályos

foltokat láthatni az ìitérfalak helszinén, а ré~

tegekben lerakodott képzödékeny anyag által

elöhozottakat. lly helyeken  melyek gyak

ran az egész ütérrendszerre terjednek el -~'

többnyire tömöttebb, Száraz, szilárd, rugé

kony s porczhoz hasonló az iitérfal; s ezért

sokak általmainap is porczesodottuak tartatik,

noha egészen hibásan. - Az ütér belhártyá

jának imént emlitett kóros elváltozásai jobba

dán az ütérrendszernek több részeire is el

vagynak terjedve, azérL is azoknak alapját

általános kór~okokban, kórálloma'nyban mél

tán kereslietni; noha gyakran egyes helyek

re korlátozva is jòn elöY ily elfajulás, s ilyen

kor azt helybeli kórnak is vehetni, fökép' 011,

hol a vérkeringés akadályoztatva van. A bel

hártya ilyetén átváltozásai pedig káros beha

tással vannak a középsö rugékony hártyára,

mely idövel ellágyul, fölernyed , slrugékony

ságát clvesztvèn ‚ а keringö vér nyomása ál

tal kitágittatik, s vele kitágul annál bizonyosab~

han maga az edény is, hogyha egyszersmind

а kórállapotban a kiilhártya is részesül;

de hatással van ezen állományi kór az ütér

külhártyájára, az edény sejt hilvelyéro (Zell

scheide) is, mely a leggyakoribb esetekben

idült gyuladásos állapotban van; hennét szin#

-te fólernyedés, söt az alatta lévö hártyáktól

való elválás következik be. Ezen kóros elvál

tozás történctéböl azon tényt kiemelni reánk

nézve êrdemes: hogy az fökép az ütér tör

zsököknek ágakra szakadási helyét szereti meg

lepni. Ezen túltengö részek hellyel-közel ká

sához hasonló anyagok, melyek zslrcsöppek

böl, epefagyu- (cholestearin) jegeczekhöl s

fehérnyével vegyiilt mészsókból állanak, és

az úgymondottkásadagos (atheromatosus) fo

lyamatra okul szolgálnak; gyurmájok elmál

lik, s fölernyedvén gyakran ezüst-szinü 'csil~

logó pikkelyekkel van elboritva; s ez azon

állapot, mely jelenleg is sokak által taplós

fekélynek vétetik. - A csontosodás, 1111111

másik neme а túltengö ütér-belhártya átvál

tozásának, homorú csontlemezekkel mutatko

zik az ütér belszinén, melyeknek fészke egye

diil a belhártya állományában, nem pedig,

mint közönségesen taníttatik, a két -

belsò' és középsö - hártya közt van. Érde

kes ezen kórnem történetéhöl az elöadotta

kon kivül még annyit. megemlíteni, hogy az

а fúggér egyes részein leggyakortább találha

tó; ezek után jö a lépütér, a czombüterek,

a belsö csipüterck, a sziv koszorús iiterei, a

fej- és a gerincz-üterek az agyban. Ennyit az

elsö kórhatárzati fóladatra -— 1.1. `az iitérfa~

lak állomány-elváltozásaira nézve. A mi kór

határzati föladatunk második pontját, 1.1. az

ütérlágulatoknak az imént leirt kóroe változás

sal szoros kapcsolatban lévö támadását s ki

fejlödési módját illeti: erre részletesen már

a mondottakban feleltiink, midön emlitettiik,

hogy a belhártya szövetes bántalma károsan

hat. а középsö rugékony s a külsò' sejt

hártyára; hogy azok idült lob következtében

fólernycdnek, rugékonyság'ukat, szilàrdságu

kat elvesztik, tehát az eröszakkalloluló vér

hullám által sziikségesképen kitágíttatnak. -

És az innét támadó, közönséges 11161—

1113111111 v. ónkénytes ütértägulat

(anevrysma spontaneum) névvel jegyzett iitér

tágulások a legiontosabbak; ezek azok, me

lyeket falaik szövet-különbsége szerint Scar~

pa követöi igazi és ál-ütértágulatokra — а—

nev. verum et spurium —— mások igazi és

vegyesre — aneurysma verum et mixtum -—
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osztanak fel ; melyeket Cruveilhier külidomok

ról szétterült, orsóképü, hengerded és zacs

kóképüeknek _ anev. diifusum, fusiforme,

cylindroideum és sacciformc _ nevez el.

Mi általában iitértágulat, önkénytes 616116311

1а1 ’_ a. spontaneum  névvel jeleljük a

zokat; miután, mint mindjártlátni fogjuk, az

imént emlitett fólosztások legfólebb csak

ugyanegy bajnak különbféle kifejlödési fokai

ra vonódhatnak. Lássuk ezeket röviden :

Az önkénytes iitértágulat kczdet

ben 1111111 egyarányosan elterjedt kitágulása

az ütércsönek, hengerded _ vagy orso-a

lakban (a. cylindroideum, fusiforme) mint a

Ylegegyszerübb formákban jelenik meg; _

késöbb, vagy, ha a szóban volt kóros elvál

tozás egyes helyeken határozott korlátu, mind

járt eleintén kitágul ily helyeken az ütér7 mely

kitágulás lassanként zacskó-idomban tiinik

fol, s ez az úgynevezett tömlö idomu

ütértágulat (а. sacoil'orme). _ Ezek a

leggyakoribb s legnagyobb kiterjedésig növö

iitértágulatok; idomuk is eredetileg gömbö

lyeg, késöbb fóliiletökön képzödö púpok s

kidagadások által egyaránytalanokká lesznek.

A mi az eddig leirt ütértágulatok falainak 526

vetét Шеи, azok, ha csak nem túlhágó nagy

ságu az ütértágulat , mind három, noha 11610

san elváltozott, iitérhártya által .alkotvák, te

hát az igaz ütértágulat nevet megér

demlik; a hol pedig túlhágó nagyságuvá lett

az iitértág.; a rugékonyhártya rostjai elválnak

egymástól, söt sok helyen egészen hiányzanak,

s az iitértágulatfal csupán а Ье1- és kiil

hártya által képezve találtatik: ez az úgyne

vezett vegyes ütértágulat (a. mixtum,

а. hermosum). _- Alialában kivnáglik а 1161

boncztani tényekböl: 1) Hogy az önkénytes

ütértágul. legtöbb eseteiben az ütértág. 1611116

falai az ütér mindhárom hártyái által 1111101

vák, fökép a dagnyilâs karimáján, mely

mintegy kettözete ‘_ duplicatura _ az 652

szes hártyáknak. _ Innét nagyobb vagy ki

sebb távolságban azonban'eltünik a középhár

tya, úgy hogy a tömlöfal legnagyobb része csak

a bel- és külhártyából áll; ily ütértágulatok

soha máskép nem jönek elö, mint henger v.

orsóképü iitérdagon ülö tömlök. 2) Ritka ese

tekben a tömlö száján а ruganyos hártyát

mintegy elmetzve találhatni, tehát a 1611116

falait mindenütt csupán a két más hártya ál

tal képezve; — ily alkotrnányuak csupán а

kicsiny, borsó vagy mogyoró nagyságu 11116

gulatok, melyek szokás szerint elrepedés által

halálosak. 3) Korboncztani tény a tömlöfalak

alkotását. illetöleg, hogy szinte igen ritka ese

tekben a tömlö falát egyedül a sejthiively ké

pezi, mely el van töltve kásás _ athero

matosus _ anyaggal, _ melyro а közép

és belhártya elmállott. E szerint mindent, a .

1111 lényeges az önkénytes ütérdagok idomát

s falai alkotását illetöleg, ab'oncztan tettleges

forrásából meritve megemlitettiink, és jól fi

gyeljenekßz urak, a kétbelhártya repedésé

röl szó sem volt; pedig ezen körülményen

alapitja a hires Scarpa iskolája ezen ütértágula

toknak igazi és áldagokra való fölosztását. _

Hátra van még, hogy mielött a kórjóslat és

gyógymódra átmennénk az iitértágulatok köriili

némely jelentékeny tiineményekrò'l tegyünk

r'óviden emlitést.

(Folytatása követk.)
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Schönlein kórodni отдавший ‘); el

lcnzói és védelnlezói ’).

I’

Oly lapban, mely v:i tudományért oly

meleg hévvel harczol, minden újat szorga

lommal összegyiijt, mely az orvostannak szel

lemi visszonylatában hazánkra nézve menhelyt

nyújt, annál kevésbé mellöztethetik hallga

tással oly tárgy, mely a gyakorlatra -nézve

fontosnak,nagy befolyásunak és következmény

telyesnek látszik leendni.

' 'Schönlein kórtani'inak megjelenése kor

szakot csinált az orvosivilágban; nagy re

mények kapcsoltattak ezzel össze а jövendörc

nézve, fökép azért, minthogy a kórtan Щеп

olyképen dolgoztatott ki, miképpen az eddig7

segédtudományokkali összeköttetésében, nem

történt. Schönleìn ezen munkát, mint tanit

ványai által hiányosan utánirott elò'adásaiból

készült s elcsonkitott dolgozatOt magaénak

el nem ismerte; kijelentvén egyszersmind

(Hufelands-Journálba): mikép „az europaí

betegségek természettörténetét“ legközelébh

kiadni szándékában vagyon. Nagy lön'erre а

`i'eszìiltség és nagy a várakozás a tudós világ

.___-____

1) Sch. klin. Vortr. in dem Charité-Kran

kenhause zu Berlin; red. u. herausgegeben

von. or. L. Guierboek. 1-2 neri. Berlin

1842. -

2) nr. вспашет nis Ат, und klinischer

Lehrer v. Dr. Lehrs und Scharliiu. Berlin

1842. — Über Schönleins klinische Vorträge

von J. w. н. поташ. Göttingen 1843. 

Schönleins Klinik n. deren Gegner die Н. н.

Dr. Dr. Conradi , Scharlau und Lehrs. Eine

Reclamation der practichen Medicin von Dr.

H. Siebert, Erlangen 1843. -— Вг. Schön

lein n. sein Vehältniss zur neueren Heilk.

v. Dr. с. kw. nichten Berlin 1843. - nr.

Schönlein und sein Anhang; letzte Abferti

gung v. Dr. Scharlnu Berlin 1843. — E

zen elöadások birálatai: Häsers Archiv lll.

D. 532. iv. n. 410. siiebel — Archiv rui

phys. Heilkunde 11. 290. 1. wunderiiciiwi.

- Med. ciiir. zeiiung 1843. N-io 38-39

— 40 Graftúl. -— Berliner medic. Central

zeitung 1843. N-ro 7. waliaciiiiii.

с z a'

han; mely még nagy számu tanitványai által,

kik tanját irással és szóval hirdetve terjesz

ték, lehetö legnagyobb fokra emeltetett. Еву

tizedév elmult; hatalmas és nyomatékos szó

zatok emelkedtek, szavának beváltására ii

gyelmeztetö siirgetös emlékeztetések intéztet

tek Sch.-hoz, — т1ш1 hasztalan; s már is

hatalmas kétségek kezdének ébredni, valjon

a tett igéret be fog-e valaha telyesiilni. -—

A kritika éles bonczkése alá azon oknál sem

meré vetni ezen már 4dik kiadásban kijött

kórtant, minthogy azt Sch. maga elhibázott

s nézeteivel csak keveset megegyezô dolgo

zatnak nyilatkoztatá ki; miért is a bennfoglalt

jó a nagy tanárnak tulajdonittaték, mig a hi

bi'ik tanitványairahalmoztattak.  Néha néha

ugyan nyomatékos hangon szólalták fol oly

férñak, kik elò'adásait kórtanával összehason

litván, azoksez közt semmi lényeges ki'ilo'nb

séget sem fedeztek fol; s valóban tanitvá

nyai is, hirét terjeszteni akarván, hogy annak

dies-fényében magok is ragyoghassanak, alig

ha a ‘1n-dik gondosan átnézett kiadást éppen

azon alakban (kevés változtatásokkal), mely

ben az mindjárt elején megjelent, bocsátot

ták volna közre. ——

S igy azon munkának el nem ismerése

s megtagadása tulajdonképpen csak dicsösé

gének emelésére s arra szolgált, hogy az or

vosi világban valami nagyszerü iránt sejtel~

meket ébresszen; — mi azonban az eli'ogu

Iatlan szemlélöt el nem tévesztheté. Még na

gyobb fokra emelé a feszültséget Schönlein

nak azon heszéde, melyet berlini kórodai

tanszéke elfoglalásakor tartott, s mclyben

az't állitá, hogy Galen óta az orvostan egy

lépést sem haladott elöre; —— bátran hivá

föl ez alkaiommal a multkórnak lelkeit, hogy

azon állitását elůttiik okokkal bizonyi'thas

sa be. —

Ily nyelv s ily hang, mely annyira lá

vol esik a mindenkor alapos tudományosság-

gal párosi'tva lenni szokott szerénységtöl, sok

ellenzöt szerze Schönleinnak;__ mindazonáltal

még mindég igen sokan hivék, mikép а je

len s jövendö orvostannak egyediìli támasza:

csakö s tanitványai lehetnek. - Ezen tével

gii ábrándhit jelenleg már eloszlott; a nagy

kórodai tanárok mint Stoll, Frank P..
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Richter, Hildenbrand sat. ielkei cias

sicns alakjaikban üjelag fóltámadnak, s mun

káikbói ismét, mint ezelött, egészséges tá

pot szivunk. '

S c h ‘ó n l e i n kórodai elöadásainak Gü

terbeck tanitványa, segéde, sok évi ész

lelöje, 65 kiséröje által történendö 111011010

50 annál inkább voná magára a közfìgyeimet,

mennyivel inkább hivék az orvosok ez áltai

Schöniein valódi nézeteinek knlcsához

juthatnî, 5 benne kórtanának hibás részeit

kijavitva 5 kiegyenh'tve taiálhatni, _ s 610

lában gyakoriati utasi'tást nyerni, vaijen mi

képen müködik ezen nagy tanár a betegágy

mellett. Ezen utoisó vágy annái erösebb volt,

minthogy 5011 oldalrói, s 01у tuisággal, melyhez

hasonló'Paracelsus ideje óta az orvostanban

nem létezett, több lapban közhirré tétetett:

mikép Sch. nem csak a betegségek theoriáját

melyen fóli'ogni, hanem a kórismét is oly

észéiiel, a gyógyot oly biztessággai, a jós

10101 01у jósnoki beiátással fólállitani tudja,

milyennel eddig az orvosi viiágban egy em

her sem voit képes.

Mindjárt kórodai elöadásainak megjele

nése után a közvélemény tetemesen aiább

száit, a nymbus-kör eitünt, hatalmas szóza

tok emeikedtek ellene, s az eilenzöknek 65

védelmezöknek egész serege támadt Fei _

hisz ismét tág mezö nyilt, melyen hirt és

nevet könnyüséggel iehete szerezni.

Túvoi a csata mezejétöi, pártatlanui s

eifoguiatlanui, kiválólag egy rendszernek sem

hódolván, s 20 évi tapasztaiása által gyámo

lítva biráló Csak a tudomány és igazság ér

dekében, sine ira sed cum studio, fog ezen

munkához. .

Az eddig megjelent 2 füzetben 6 alha

si hagymáz (Typhus abdominaiis), 4csúz,

8meii, 6 alhasi gyuiadás; 2 szívbetegség s 11

húzames kór-eset adatik elö.

Minthogy e lapok határain túl terjedne

mindezen betegségeket egyenként szigoru bi

rálat 010 vennünk: jelenleg csak az alhasi

hagymázt, a csúzt és a szivbetegségeket vá

lasztók ki szólalkozásunk tárgyaul. Minthogy

azonban csak a fónnevezett betegségek Fóiötti

tárgyaiásoknak kritikai vázlatát akarjuk adni;

a kóreseteket iehetöieg >röviden, minden jegy

zetek néikül fogjuk közleni; részint azért,

nehogy az olvasó itéletét megelözzük, ré

szint hogy azt, mi itt 011 elszórva taiäitatik,

némi összefüggésben adhassuk; s összvéie

nyünket mindenkor а kórcsalád végéhez fog

juk csatolni. Mi a 4dolget csak sajátságaiban

akarjuk, a többi reánk nézve mind lényeg

telen.

Az elsö eset egy 19 éves takácsinast

illet, ki 1840-ki Nev. 2-kán fölvétetett., 5111

már 4hét óta gyengéikedett, nagy ievertség,

szédelgés, nyughatatian álem s nyomó fájda

lomról a homiok tájékán panaszelkedott. 8_9

nappal fölvétele elött erös hideg-rohamtol

lepetett meg, mely azóta foiyvást tartó hö

ségbe ment áltai. Schönlein a hetegnek ezen

elöadványát fontosnak vélte azért, mert föi

tehetni, hogy ezen idöpontig a betegség 02

alkaiem szakában létezett (?) , s az jelenleg a

második hét napos kórszakba lépett. Ezen je

ieken kivül meg az alhas p nh á n ak, fájdal

matlannak (erösebb nyomásra is) taláita

tott, székürülései _ 24 óra alatt 3-szor _

higak; a nyelv fehéren t'ódve; a hör száraz;

a húgy zavaros, n-yákes üleppei; az érverés

estve 108 ütetnyi. Ezen jelek után itélve _

mond Schöniein _ semmi kétség sem lehet,

hogy jeien esetben alhasi hagymázzal van

deigunk. (Folytatása követk.)

Dr. Rechnitz J.

Könyvísmertetécekf

Lehrbuch d. Geschicht-Krank

heiten des Weißes nat. Nach den

neuesten Quellen und eigener Er

fahrung v. Dl'. А. Moser prnet. Arzt,

Wundarzt und Geburtnhelfer zu

Berlin 1843. 8. VIII. 65 684 l.

Az asszony éiete már szahályszerii ál

lapotjában is mind leikiieg, mind testileg

anhyíra kiiiönbözik a férfìuétói, hogy 1111160

ségeinek szorgalmas kutatása és tanulása az

orvos föfontosságu köteiességeinek nem ieg

utolsóbbikát teszi; ezen különbség beteg ál

lapotban még nagyobb mértékben tünik elö.

Az elöttünk fekvö munka szerzöje ezen

fòiadatot jói fogta fel, s azt tndományosan, az

orvostan jeien áliáspontja szerint, doigozá

ki. Sz. a nöi éietmüség boncz- ésélettaná
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val kezdi munkáját, mi annál szembetünöbb,

minthogy ezen rész semmi újat sem foglal

magában, s minden tudományosan kimlvelt

orvos е1611 úgy is ismeretes. A kórtani 61111

ро1о1:а1 következö sorozatban adja elö; I. A

nöi nemzö-élctmüvek betegségei. a) A 1:11156

nemzö-életmüvek betegségei. b) A 111611116—

vely betegségei. c) А 111611 betegségei. d) А

petefészkek betegségei. e) Az emlök beteg

ségei. II. A nöi nemzö--müködések betegsé

gei. a) A fólserdiilés kifejlödéseinek betegsé

gei. h) A hószámzás betegségei. c) Anemzö

6521611 szabálytalanságai. d) A 116 meddösé

ge. e) A terhesek betegségei. f) A szülök

betegségei. g) A gyermekágy betegségei. h)

A szoptató nök hetegségei III. A nök 5616156—

gos betegségei, melyek a nemzö életmüvek

ben sem gyökereznek, a nemzö-miiködések

töl sem iïiggnek.  Függelékül a 1161 nem

26 165261: vizsgálatát illetö szabályokat közöl.

—- Е2еп, csak últalános vonásokban közlött

tartalomból, ki lehet a könyv terjedelmessé~

gét s az anyagok dússágát venni. ßRef. igen

` sajnálja, hogy  e lapok tére és iránya

miatt - a tárgyak bonczolásába egyenként

belé nem bocsátkozhatik; hiszi azonban, 561

tökéletesen meg van gyözödve, mikép azt

egy orvos sem fogja kielégítetlenül kezéböl

letenni. Dr. R.

Abhandlung' über Mineralquel

len in allgemein wissenschaftli

cher Beziehung, undBeschreibung

aller in der österreichischen 1910

narchie bekannten Bäder und Ge

sundbrunnen , in topographischer ,

historischer , physikalisch - chemi

scher u. :nediciniucher Beziehung:

v. Dr. E. J. Koch. “Чел, 1843. 8v0

VIII. és 4681.

Mennyivel nagyobb lesz a látogatott

gyógyvizek, 5 е2е1:1:е1 egyiitt az egyes gyógy

Intézetek ,

А kir. шторе-16 оно-1 едущим

ülénei.

April 1. Mint már emlltôk, ezen illés târ

gya a vízkór volt. Janko y ich s'zóbeli élöadásá

e betegségröl —— melynek makacssúga ellen 11161

Aremus panaszkodott, azon mérsékelt és józan gyn

helyekrôl értekezö magániratok száma: annál

nehezebben esik a gyakorló orvosnak az elö

forduló esetekben jó választást tenni, s annál

érezhetò'bb oly colectiv- iratoknak szüksége,

melyek egész országok és statusok gyógyhe

lyeit elég terjedelmesen adják elò'. Nagy kö

szönetet érdemel 101161 е tekintetben szerzö,

ki a fónnevezett munkában az összes 0521161:

monarchiának 5 igy Magyarországnak gyógy

helyeit is irja le. Az átalános részben sz. a

fürdök 65 ásványi vizek történeti áttekintetét

adja; s а21611 a vizröl természettani tekintet

ben, a gyógyvizek eredetéröl, az ásványi

vizek kül- 65 belhasználatáról, s az e mellett

használandó szabályokról-, a viz-, göz-,

szesz- 65 iszap-ñirdökröl, végre a gyógyfür

661: 11а165а 65 orvosi alkalmazásáról érteke

zik, még pedig a következò' rendbcn: 1)r

Vegytanilag közönös források. 2) Savanyu

vizek. 3) Kénforrások. 4) Vastartalmu ásvány

vizek. 5) Alcalinus ásványvizek. (i) Keserüsó

vizek. 7) Glaubersó-vizek. 8) Konyhasóvizelc

vagy is sóvizek és tengervl'z. A második

165211911 52е126 egyes tartományok szerint,

minden eddig ismert gyógyhely történetét,'

helyzetét, környékét, mulatságait, látoga

tottságát, а jelenlévö források számát, azok

nak természettani 65 vegytani tulajdonságait, '

а11:а11652е11 (legújabb vegybontások után),Í

továbba az ásványvlz ñirdò'- és italképpeni ha

16561, végre azon kóridomokat, melyekben

eddig hasznosnak találtatott, adja elö; s

örömmel kapunk az alkalmon itten azt mond

hatni: hogy Magyarország ásvány-vizei

ezen munkában oly terjedelemmel és szorga

lommal vannak kidolgozva, a milyennel azo

kat eddigi elökészületek után csak lehete, s

milyennel azokat semmi más colectiv-munká

ban eddig nem találunk. Mi tehát ezen iratot

magyar orvosainknak lelkiismeretesen 616111

hatjuk, annál is inkább: minthogy a munka

külseje csinos, s az ár (2 for. 40 kr. e. p.)

aránylag olcsó. Dr. 111——

társulatok.

korlatl éiellêmmel birt, s azon öntapasztalati 1:61—

föböl öi'nledezett, mely tágas gyakorlatának felel

meg. A vízkórok másodla'gos bántalmak , melyeknek

fészke a sejtszövet, és a savós hártyák. A véredé

nyek annak fö tényezöl s falaiknak be- és kiszlvárgása

(endosmosis et exosmosis) is tekintetbe veendö.

4
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Harn keringés gátoltatik, vagy nyirkos а vér : -vizes

kiizzadvány történik. Az okok.sokfélék„ és az ok-y

beli gydgyitás a legjobb; de valamint kórtani te

kintetben a vizkórok tevöleges, yagy a mi gyako

ribb 0501, szenvedöleges természete föképpen mél

tzinylandó: úgy szinte gyógytani tekintetben leg

4 gyakriihhan a födolog, hogy vagy lobellenes vagy

iigató 5201011010261520111011106161111 alkalmazni. Ta

pasztalata szerint legjobb, ha a betegség elöbb

einlitett jellerne szerint, lobellenes vagy izgató has

hajtöklial kezdjuk 212 011051151. На 0 1105611 1111111 10

' het a folyadékot kivezetnünk, rendszerint jobb mint

a hélcsö utjain; az izzasztók általában leggyengébb

hatásuak. Nem egyenlö azonban 0 vagy ama ut

választása; egyszersmind pedig szükség számos e

\se'then a vizkiömlést gátló (zsongitó sth.) 520101:

161 gondoskodnunk. Nélia összekaposolt orvosságok v

паду hatástgyakorolnak; p. Heim labdácsai. (Gum.

31111, digit. 65 sulf. aurat.); Bacheré (extr. helle

hori és cord. benedice), Janine Stb. Némer Ina

kaos esetben a hánytató nagyon hatányos. A kül

szerek közt а borókaszeszt (spirit. junip.); 100511

polátsra.n pedig a tůszurást (acupunctura) ajánlja. _

Sz'ámes tagok szólottak hozzá. Mokossinyi a

borókaolnj bedò'rzsölését a vese táján ajánlja. Re 0 h

:ritz-i».v ki a mérgezések s orbánnz-fajak (erysepe

laeeak) utáni vizkórokra iigyelmeztet, 211111105` termé

520111 kóralapból eredök ellen a hamiblanyt (kal.

hydr.) 6105611. \v а g п er, а sonno humorans kór

okokat fejtegetvén, kiemeli azon orvosi könnyelmii
Séëlßt „_ miszerint orvosaink, hamar nagy anyagi

életmůveá fajulásokat tévén föl-, a kuruzslók bátran

alkalniazott szereinek nem ritkán engedik át а di

ampli..Y Se hl e sin g e r а nyinkrendszer mellett

521605011, 016 mivoltát kiváuja méitatni, melyeknek

paralyzált 4állapota` nem ritkán idegizgató szereket

igenyel. És ErankRéter nyomán nem. ijed egy köny
nyen Avisszaa china. alkalmazásától váltó-lazak utáni

vizkórok; 011011. itt emliteniink ama паду

orvosnak, inidön 6 még egy piispöknél házi-orvos

volt, liirrekapot).I effélegyógyitását, midön a töb

bi 4orycisplonptf mondák neki: „Így te a farkast. zá-.

rofl lie a5 istalóba't ; —- 60 а vizkóros asszony chi

nával szerencsésen meggyógyult! Szierk.) _ Ö is

' mint Wagner a fehérnye bò' jelenlétét avizelletben

а Brigthtféle bajnál nem tartja jellemzönek.

_x.

April. 15-611 Wagn er eleintén а korcs

vegyekröl általáhlan.,l utóbh pedig különösen a gör

vélyes kóquról 5261. Figyelemre méltónak tartluk

a kpresvegyekxáltála ko'vetkezöleg tárgyazott 161052—

; .J "

i. .

..».

v.-~"l...t.

tását. Ezek ragályosak és nem ragńlyosak. Az elsök

vagy heveny folyamuak _ a ragályos hagymáz, a

heveny klitegek; vagy huzamosan folyók _ syphi

lis, rüh stb. A nem ragályosokat két osztályba ren

6021: 1) Ь12опу05 ismert okokból ta'madók _ a

süly, a-higanykór, a sápkórság; >2) а kór-ok nem

ismere'tes _ az öröklött korcsvegyek, görvély,

angolkór, giimökór, n névszerint ismert hárOm
sàg, t. i. aranyéràköszvvény és kökór, a rák. A

heveny folyamu ragályos korcsvegyet, jól mondja W.,

a természet gyógyitja; a lass-u iolyamuak ellen birlmk

különszereket. Így szinte a nem ragályos korcsve

gyek elsö osztályát okszeriien ismerjiik, és bili-OS

)különszerekkel orvosoljuk; de ezeknek második

osztályát t. i. az o'röklött korcsvegyeket kevéssé 15

merJiik, s gyógymódjaink Inég ingadozók ellenük.

_ Nagyon helyeseljiik a tudós tag ezen osztályzá

sát s nézeteit, s kezet fogunk vele midön az 06

digi vegytani hiányt, mely ha maholnap а korcsve.-`

gyek kórtanikörében pótoltatnék,1egbiztosb támasz

tékot adna _ sajnálva 6121, és a görvély-név fö

liiletes alkalmazása ellen panaszt emel, csak azt is

mervén el Yalóságos görvélynek, mely öröklésen

alapszik. (Mi ez utolsó pontra nézve nem egyezlink

vele; fölötte sok és nyomdás kiilemii görvéiyes

gyermek volt már elöttünk, söt fejlödön. elöttünk,

hol az egész családban annak nyomát sem találhat

tuk föl; 5 bátorkodunk a 3 és 4-111 Г11201Ь011 1110318

1еп1 _értekezésünkre hivatkozni. S 2 е r k.). A gür

vély-ellenes gyógyszerek közül W. leginkább ajánllaL

а 011111211161'61, а 5651‘111661101 (3615 konyhasó egy

1-0, 5 addig hasznälandó , meg kmeg tëmadá be“

ro'Dl, s a szikagos vizeket. Az iblanytól nenì lâ'tvow

5011111, kivévén nwégise kutogek'et s a' szaàilobei'.

igy Mibtel.noaukamáioidt,.valamint a vasat. is.` leg

inkább a tenyészet.4 emelelsére., csak lçorli'igolzvnvdi-V

cséJr-iya¥ higany'.4 pedig “vs mi ¿isÀ azt 11152,—

,szlìk lipêygméitán т— mint csupán mellékköilülme'nyi

gyógyszerth nagyon kiszoritja e kór gyógyköréböl. _

A vlták îolyamából csak 021 >sz'erneljtik ki, hogy

Sauer a czigelkai viz (Sárosban) e kór elleni.

gyógyerejere tìgyelmeztet, 15,01: stein pedig a

brómot kivánia nagyobb, mértékben ldsérqltetni,

_x.

April. 30: Ez iilés nem nyújtott annyi ér

deket mint az elöbbiek. Brun ner egyik ügyfe

llink. iienskórá-t 110521616 01. A 161111620; 11011020

1а1Ь61 egyonvonalt Ugyekszik megalapitni Bécs és

Pest közt akképen, hogy ott az arteriositás , itt in

kább a venosítás> uralkodik 016. ' ‘ '

_x.

.Ill
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птицами lemondár.

Tisztelt olvasóink 112 011'0111-1111 19-111 11211

mából máx' értesi'iltek, Iiogy 0161111 az orvos

sebészi történettan rk. ianárságâról, kéx'elme

küvelkeziében ÓFülségétöl fölmenteteit, s Bgyer

mekgyógygyakorlat tanitńsávnl 0 р. gyermekkór»

liázban, kegyelinesen fölrnháztatott. Az orv. 1111

112011 észrevételére, miszerint „0 történetlnn 026

kée'rt isme't folyamodtam volna“ — 1011016 félrc

e'rtések ellińrilása végett csak 021 szabadjon meg

jegyeznem: hogy még midön ez iìgy legfölsôbb

helyen tárgyallatott, n törte'neti leczkék 020111101

folytatásárn ajńnlkozám.

És valamint ezek igy vannak, ligy 11101111

iiyolva. fogadom a nevezclt lapok biráló sznvait

volt tanszéki mi'iköde'seim 116161; méltányolva an

mîl inkább pedig` minthogy nyilvános számolás

rendkivîìli tansze'ket foglalóval — mely ol

1111'011 ugyan eddigelé nálunk nem gyöngyöket, 110—

110111 tán jól megizzadt 11001101110 egy kis horos

tyánt 10110100 gyiîjteni _ szigoru elvet s íl'ányt

lételez föl 0 nyilvános rnůködésseli sziimolásban!

e's ezen elv _ ámbár gyakorlntbn hozását 61-6—

mest штыки: enegedem át _ mindenkor erde

mel méltánylatof. Mondják ugysn sokan, liogy

nem liIlián nem 0 legtisztáhb kutföbôl folynak 02

orvosköri nyîlvános roviisok _ hogy nemesb lé

1011` 111111- csak nem visszsborzad a rosszat is- 1052—

szalni _ mégis szeretem én, lm mások által

cz lörténik; önhiiinyimi'ól naponls megyözödtebh

vngyok; páriolom a szabad nyilviínyosságot, és

sajnálom mindaznkat, kiknek 0116! fölötte kell

félniöli. És igy, ámbár hogy gyáva nem vagyok,

éltemben mindig bizonyitám, s 111111011 helye'n bi

zonyit-andnám; de föltenni szex'etvén, hogy ily

iìgyben csak 1120111: 016011 11 110210 érzelem 10201

110601011 _ megliajtom fejemet, s nem színezve,

lianem való érzettel ismerein el: hogy történetta

nito'ì miíködésem 02 ori'. tár általjnggal ohajlott

magyar orvos-sebészi lörtc'netek consh'uetiiijá

ra sv hires magyer orvosnk élefrajzára nézve

nem teve eleget. Es nem is mentcm magamat,

sem 02 ily tudományos munkát nálunk 0163110

110211116- köui'ilme'nyelikel, sem egyéb пазуха 11611

gyakorlati foglalatosságnimmal , s több évek o'ta

máx' növekedö liallgalóság elò'tt ilzött gyermekkóro

dászi vizsgiilódásim s elöadásimmal-hanem csak

öszintén kimondom: hogy ama jogs'zerů igények

megteslesitésére löbb okoknál fogva e'n ke'pes nem

valék. Ezen érzet az 011051461- feddö, 60 ille

delmes szavai âltal , oly ei'övel 1101011 111 [elke

111011, 01152011111, 110 sohn szándékom nem vala

0 110102011 tansze'kröl leszáini — 02 igazság s

kötelesség hatányos 601116010 arm 1111110 most,

hogy 0 teendôség imez guzdag (elkét másnak en

gedne'm 111101, ki nálamnńl nagyobb 166 в képes~

séggel járulván hozzá, majd sikeresen rakandja

le rajta 0 magyar orvosi történetek taipköveif.

Es ezt öszinte szivböl ohajtom l

Schoepñ

Magyarország. Pest. Mii! 50100101

tîìk volt lapjainknsk ez évi 2-dik füzetében, hogy

Dr. Nedelko pesti gyakorló fogorvos l peslvn'ro~

si t. föorvos 111 a m, k. egyetemne'l lijonan a'llito“

fogászntitanszékre tanitónnk (600001) neveztetett

ki; most teliát csak rövideden jelentjiìk, mike'p 0

fönnevezett dr. ur tannzékét Inég mult h6 1341611

elfoglalván, jeles magyar beigtatási beszéiléhen l

fogászat basznńról éi'tekezett. Értekezésének 10310

lásába mélyelilien ereszkedni nem aksrunk, .unil is

inkább, minthogy az 02 0. Т-Ь0 kinyomatvl, ligy il

máx' 02 olvasó kezeiben foi-og; csak öszinte 616111110

ket fejezzi'ik ki mind 02 igen nngy lziìkléget fe

dezö, s mál' más“ érezhetö hia'nyt póiló tsusze'lk

fölůllitása, mind pedig az iránt, hogy nrra oly

tudományosan kimivelt s orvostanunknak 02 036—

bsn mir több évig helyben kìtiinöleg můköûö or

vos ur neveztetett 111. Kisérje áldozaifnl él fárail»

sággal és semmi anyngi liaszonnsl összekôiött

törekvéseit a legszerencsésebb sîker.

— 5201106 1111. Pest városa nemes tsnácsl

1. cz. Schünbauex' József ¿s Zsigrly

Káro ly orvostudor urakat 0 nagyme'ltósígu 111.

k. lielytal'iólanácsnak kegyes jóváhagyó 100601010

nyei küvetkeztében városi tiszteletbeli 16-01-10

soknak kinevezni me'ltoztatott. (0.1‘.)

— Olvasoinkat Halász Geiza 6-1. ur 116701—

11026 jelentésére bátol'kodjuk iigyelmeztetni ‚ csak

rövideden es minden magyarázut vagy ajánlás

nc'lkiìl; minthogy tökéletesen meg vagyunk gyò'

zödve, mikép napjainkban 1061- 00111 115102111 orvos,

kia kontatás e's hsllgstodzás 1111606

basznáról meggyôzödve nem 10100. Ajelentés kö

vetkezôleg hangzik: „A kórbonczolattal párosult

kontatás e's hallgatódzis mily üilvös 110

tással van 0 gyakorlsti orvostnnra, minden ‚ ki

a gyógyászat jelen állásót ismeri, ùlñlii fogil.

Ennél fogva. nlnlirt magány oktafís 0110

mindazokst meghivja, kik 0 k onta ti s ¿s lull*i

gató d zást даны-1011103 nksrjńk mi'velni; ой—

tata'sl alapnl szolgálnak 02 egyetemì , po'lgŕrí

kórházakban s magiín gyakorlutbun elöford'nl'ó

számos mell-beteglégek. — ll~y msgin-oktatás

naponként déluláni 5 óra'tól 6-ig, sznmhnton ¿s

vasárnapon pedig reggeli 8-161— 11Ъ15 i» tarta-1

tik : 60 110 kiváutatne'k más 1661100 is turtsthnhk,

s erre nézve nl nlu-lirttal kell értekezlu'. Pesten

Majiis 5-kén 1844‘; Halís 2 60120, jelenleg

e. segéd orvos.“ _

— A császir-fi'irdöi épîìlet má! ege'szen
elke'szült, s csodntevô erejül hévvízeit 11151- il

Május eleje 610 számos budapesli ét vliléki ти

vedò' 0 legnngyobb kényelemmel élvezi. A 11110]

donosokes 0 be'rlö semmit lem mulssztottsk el,

mi nem csak 02 inte'zet kůlcsinjńt e's disze't, ln.

О

_11.

_nv-in’
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nem a betegekre nézve föképpen fò'fentosságu ké.
nyelmet emelni képes; s nz általl, hogy ez idén

számos társaság-kocsin kiviìl még egy ge'zös is

szíllit minden második óxában vendégeket Pasti-öl

ezen gyógyhelyre által, az intézet maga Pestnek,

lîgy szóiván, töszemszédságiïba hozatott. Vidéki

orvosi iìgyfeieinket, kik betegeiket ezen gyo'gy

fíîrdôkbe kůldeni szándékoznak, s azoknak bt'ívebb

ismertete'sét kivánják, Dr.' llle's urnak magániratá

rá utaljuk, 1101 mindent, mi е tán-gyra vonntku

zik, jelesen és elég höven leîrva találandnnk. Ör

vendetes tíìnemény minden esetre_` hogy jeicsehh

kike'pzésů orvosaink között is taláikeznak elyanok,

kik ezen nagy hatáslr fiirdök viz'sgálatával kedv
vel yés szorgalemmai feglalntosiodnak, 'mint ezt

D1'. Ille's által tétetni' tupasztaljuk; örvendetes

föképpen vidëkî iigyfeleinkl'e nézve, kik ez által

azt nyerik, hogy betegeîket jói ki-ke'pzett fíìrdó'-~

_f_oi'vos kezeire bizhatja'k.

nl

i'. _ Duna Föltlvál't Januárban az ido'

igen változó, azoles lévén a. betegek száma nó'tt,

'Uralkodó kórneiutò' alhasi hurntos volt. Lázas

mezgnlmak kise'retében a torokszor ‚ s a légutak

liurutos izgatottságai voltak leginkább gyakcrink,

Szorványosan az idegkórok többnyire görcsaiakhan,

számszerint a Alázali'kal egyenlön jöttek elö; a
bujasenyv azonban, mint mindenkor városunkban,

minden rendìì betegse'geket meghaladett, Lázakban .

gyakran szükséges volt nz alhasí'irités, minek

m'egtörténtével а birálatok csak hamar magoktól

állettak lie, A görcsò's idegkórekban legjobb sil-

kérrei liasználtatott, anyagi bonyolodások elhári

tásn ulán, a kenélegsaifas rézlnigyag (Sulphas cupri

ammoniac); nöidegkórban pedig' ahódeny (casto

l'eum). Dr. Santa.

Erdélyország. K о 1 o s v ¿í 1'. vKorint

zlinkban mult éven 397 beleg orvosoltatott; ezek

liöl fölgyógyult 331, meghalt 40, s orvoslás

alatt шагам 26. Ezen intézet minden vnllás- c's

nehizet-kiilönbség nélkiìl vesz _föl beteg'eket, s

egyszersmind seliészi és orvosi kórodánl is szoigál.

Md.

_ Ausziría. Bees. A cs. k. bécsi orvosi

tát'sulnt fáradhatlan cinöke, es. k. tanácsos dr.

Virex' ur mult lióy clején meghaltL Halála nem csnk

atyaiìait, és iegkiizelebb bal'átjait, hanem tude

manyunknak minden ösziute tisztelò'it is mély

gyászba borilá. Béke bamvail'a,

_ Fenyegetödzö viharekkal kelle az orvo

si'tńrlulatnak ez új év kezdetével kiìzdenie, mi

ket fökép tulnjdon lapjának szándéklottrkiadatá

sa .okozott, még fenyegetó'dzò'bbek leltek azok,

lnidön az ez évben újonan megválasztott einök

“Tirer cs. k. tanácsos halál áltai köziiiíink kirs

gadtatett. Csak nz elnök-helyettesnek В i s ch о ff

kermány-tanácses u1' bölcs vezérlésének és mér

lékletének köszönhetni, hogy hesszu viták után

а iölhevůlt kedélyek némileg lccsilapultak, s új

_a__

.. r с

'fox-x'ásokrói irt értekezését legkò'zelébh

váiasztáshoz fogtak.V выдр Güntner tanáclos

elst'i, pr. “f att m a n n másod-elnöknek, Z e 11 е 1—

maye r és Hail er dr. urak pedig titkároknnk

választattnk meg. Ezen új vezetöknek és ìgnzga

tóknak köszönhetni, hogy n társaság féllien на

kasztott irodalmi munkáit ismét elöveheté, s а—

zekat már most szakadatlanul folytathatja. Rendes

tagokká lettek Actenberger, Flechner, Heidlel',

Jurie, Lumpe, Rothleder, “letzelka dr. urak.

Tiszteietbeii és levelezö tagok ez úttal nem vá

lasztattak. _ie'by.

`_ Elöitůnk fekszik n „Zeitehl'ift d. k. k,

Gesellschaft der Aerzte zu Wien“ czímiì havi fo

iyóirat else' fiìzete, melynek tertalmn в követ

kezö : A cs. k, orvosi társulat 1843/4-ben munká

latainak évi jelentése , dr. Feu с 11 t e 1' s 1 eb e n

t б 1; n köszvényes koesvegyröl ‚ “l ire 1' t б 1;

eiötanulmányek a korcsvegyekl'öli fanitmányhez,

E n g el t 6 1; а liajakkal födò'tt fejbôrt önállólag

ln-eglepö betegse'gekró'l, Heiil'atól; némely az ér

vágás által nyert ver tiineme'nyeinek kórjeleneti

lieesérò'l ‚ R ig о ni- S t e 1' u t ö l; n gyakorlati

ol'vostannak legújabb-kori el'edm'ényei; a hagy

mázrúl, Dr. Zehetmayertöi; jelentés a b,

kórboncztanì intézet ex‘edményeil'§l 1844ki Jan.

Loebltû'l; s vegyes közlések. _ Ugy hissziìk , e

lapnak kitiinó' jövendôje leend. 21._

. _ _ Bölcs kormányunk,

mint tudva van, idörò'l юбке szép tehetségiì

tiatal orvosokat kiìiföldi tudományos utazásokl'a

kíìid ki; s ezen rendszabály máx' eddig ìs szép

gyiimölcsöket termett. Legńjnbban isme't Dl'. Ra

isky a vegytan heiyetes tanál'jn a Josephiueum

han , teend а kormány költségén ilyen utazást; l

mint hírlik, a gyakorlati orvestan egy újoncza

szinte nem sokárn ily ezéll'a fog kikiìldeillì.

21.

_ Meisisovits liazánktia, hir szerint, a bu

jasenyv magániratán dolgozik, melybe nagyszámil

pentes tapasztalatait rakja le. Berl-es pr. pedig,

ki M-vnl laval aearlsbadi fiìl'döket használá, ezen

adend

21.

Praga. Egyetemiìnk 1845ban 500 éves ju

bileumát fogjn íìnnepelni; e czélra kiìlönféle in

ditványok hozattak javaslatlia , melyek' közt ne

héz voit a választás, miglen végre nj stipen

diumok aiupitása határoztatott el. Ногу azonban

ezeks maga az ůnnepély is kellö dísszel 111111111

hassék ki, aláirási ivek kiìidettek és esztattak

szét nem csak itten és Csehol'szágban, hanem

Bécs s más пазу városokban is. n.

_ Nem régen jelent meg az orvosi kar

által ez évben megindított „Viertejahresschrift f.

Pract. Heilkunde“ czímů foiyóiratnak elsö kötete,

mely sek érdekes és tanulságes értekezések és köz

léseket foglal magában, miért is azt elvasóink

tigyeimébe ajánljuk. `—п.

ja ki`

t .. ' Шт_*
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в. Saá-.Elsö évfolynln
  iHINlUS m4. »1. naar," el rese;

Tájékozás és irány. VI.

лишком „засыпан штопать”. -

'Tudományunknak ezer éves .köd fed

te, derülni pedig csak nem rég kezdö,

de már is szebbnél szebb remény-osilla

gokkal eltarkított égboltozatján szép 36

vendönek hajnala kezd ismét nehány év

óta fölpitymallani, az erö- és 5szilairdkór

tan —— dynamismus vet solidismus szá

zados zsarnoki hatalmaalatt görnyedezett

s már csaknem végkép megsemmigíten

ned'vkórtan'ral папаша tehát ůjra

e tan! melynek tudomànyunk szellemi

birodalmàban századokìg tartott ural

kodása шаг yn'naigáhan :eléggé látszik .ke

zeskedni arról: hogy _e tan nem-volt,

nem lehetett merö 4áibrándsz'ulemény, s

hogy - „звука tulsàgig vilt liâllitásait,

kivéve, méltân megérdemlé azen fényes

polczot, s nem ok nélkül затёк oly ki

{баб szerepet a gyógytan ygyakorlati me

zején, .mint a minörill, 'Galenus ideje 6ta

egész а mult század végeig, 'az orvosì

tudományok története hiteles bizonyságot

teszen. 'Úgy»van,.fa vmult шт _vége

“___-F.. .

*) Bren шик-а „дои-п. des cennnlssancesmédj

co-chirurgieales“_1844 febr. s martiusi {lize

teiben jelent meg, s a kórtan legfontosb je“

len lrányát  Franczhon naponklnt dicsßhb

gyógytanl emelkedésében -»nnyirn képvise

ll: мы не тмин elsö lçpjain kößölnl

czélszerunekJátszott. Dr. Karácsonyl an eredlt

szintoly hiven, mint jelesen magyarrn'forditál

S ze n k.

ша е tant az er6- és s_zilárdt-kórtano

rok _csapása alatt sirjába szállani; de úgy

látszikfesak azért, hogy'annál feńyesebb

diadallal _támadjon ismét föl _az _ůiabb la

uok egyoldaluságábul lkivergó'dni s átaljá

han а gyógytan fogalmaiban Xki¢’>i_br«'mdulni

kezdô utókorrHippokrates fiai eló'tt. - Szép

mozgalom _mutatkozik igenisltagadhatlanul

nehány év óta anedvek- s azontüne

ményeknek Avizsigáilata körül is , _ miketa

zok az életmůségben elííhozni képesek.

A mint ugyanis mindinkább át вешек látni

a kórboncztanorok,.mily díireség volna

minden _gyógytudományi kérdésnek felol

ешь csnpán ‚а шегб részek körûl tett

vizsgálatoktul várni: nem kevesebb hév

vel .kezdének _egy idöota .anedvek szi

gom kémleléséhez is fogni. `

Megkell azdnban vallani, hogy alig

на még earabideig пеш fogják 6k ez umn

is ép oly korlátozott szellemben termi ku

tatásaikat, -mint a minfítül (Яке: а szilárd

kórtan -mezején „vezéreltetni _szemléltük'.

Föl-fogják 6k гаг- meglehet ---~ fedezni a

nedvek 6.5 molleculáit, tênyt tényre fog

пак halmozni;. de tartani lehet.t61e, ne

hogyelvégre is niég íó ~ideig ne maradjon

egyéb hátra kutatásaikbnl puszta statis

ticai, egyes, combinállan adatoknál; s

nehogy most, midön .késsel kötik ëssze

a górcsöt, meg a vegytant -_.- iatro

. 1 "
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ohemismus-sá fajuljon az uj tan. Vigyázni

kell valóban, hogy_újabh fogalmakat éb

resztve benniink, el ne felejtesse ve

lünk az életerß munkásíágának tanulm'á

nyát; a mikoraztán könnyen megtörtén`

hetnék: hogy _f-ma'gyarán'szólva _

a mit nyertünk a réven, élvesztjük a vá

mon. Mindazáltal, netalánmár egyeló're

s átaljában kárhoztatni látszassnnk mind

azon eredményt , fmelyhez f >bemmnket ,a

merò' és folyó részek kör'ul Foloszlott jelen

kémletek vezetni 'fognak ; Vf'ó'szintén' meg

штык, hogy valamint örömmel ismer

j'uk el azt: miszerint már eddigelé is fö

lötte sokat köszönhetni tudományunk egyes
ágaiban a Vli'órboncztanorok fáradhatlan

szorgalmának; szintúgy штат merjiìk:

hogy a nedvek körül máncsak e rövid паб

alatt tett vizsgálatokután is, nem keves

bé szép jövendó'nek nêzhetünk ele tudo

mányos haladásunk ez uj pályáján. _

Azért .is örömmel sietünk két jeles fran

ozia kórtanornak, ‘mint t'Andral 1párisi

es Bouisson montpellieri tanároknak, az

elsötül a vór, а másodiktul az epe körül

тем, vizsgálatoknak eredményót rövid váz

latban közleni. _
Andral'úgy látszik, nem kevesebb

mozgalmat kezd jclenlog a nedvek vizsgi ~

lata körül вшита, mint a minó't nagy

szelleme elôvarázsolní képes vala akkor,

midô'n az új kórboncztan büszkélkedve ne

vezé 5t magáénak,' s е tan míveló'i méltó

joggal helyezék ó’t fönökeik közc'. _

Kémletei eddigeló különöscn Va vérre

szoritkoznak. chùjabb „Essai hématolo

gie pathologique“ czim alatt megjelent

munkájáhan, a vérnok egy'es betcgségek

ben tet't vizsgálata körlil érdekes adato

kat s fontes kórodai ' következtetéseket

közöl,'miket mintegy a következô'kben

Шиш összpontosithatni.

A ‘.vërteliséghen _ plethora

_ a vérgolyóknak száma nagyobb a ren

Певцы, midó'n ellenkezó'leg a vérnek sa

vós része kevesebb, rostonyája pedig

rendes mennyiségü. És igy állitása szerint

a vérteliek nem a lobok, yhanema vérfo;

lyások meg edényes lázak .iránt birnak

killönös hajlarnmal, s azt hiszi: misze

rint a valódi vérteliség többször szokott

.lenni alkgtványos, sernmint-szerzett. A~

zon erö, úgymond , mely az életmii~

ség képzésében kezdettöl fogva mûködik,

a vérnek is bizonyos alkotványos minösé

get. kölcsönöz, melyet az fentartani köteles.

Ellenben szerinte az eredeti vé r

telenségnek, p. a sápkór fó’ bélye

gét, a vér golyóinak kevesbülése teszi.

A rostonya nem szaporodik ugyan; de а

kisebb szàmu golyókhoz aránylag -még

is túlnyomósággal bir; s ez Vaz oka az~

tán, hogy a vértelenek Vvérében is tá

mad úgy nevezett Iobhártya. A miböl a

zon fontes következtetést vonhatni: ШЕ—

szcrint a lobhártya nem mindig jelealob

nak. Az olyan vértelenségben pedig, mely

vérvesztés következtében szokott beálla

ni, a golyóknak száma, >n rostonya- meg

fehérnyével együtt kevesbül.

.--_ Azon zaj is, mely a vértelenek

üteroiben hallható, а szerint változik, ‘a

mint a vérgolyók'szàma kisebb, vagy

nagyobb. Megjegyzendö az is: hogy a ter

hes asszonyok vére is rendesen nem rosto

nyájàbúl,hanem golyóibúl szokott veszteni.

Lohoknàl a rostonya szaporodik,

s ennyiben igaza volt Meckelnek, midó'n a

lobot „uj képzésro törekvó' vér

g y ii l ev é п y“nek határozta.

lA lobhártya, igy szól Andral, csak

a vértelenség- meg lobnál fordul eló’. Az

olsŕíben azéri: тег! а. 30!у6|‹'52ёта ki

sebb levén, a rendes mennyiségü ros`
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tonya is iiránylagV nagyobb; a`második

ban pedig a positiv növekedö rostonya szol

gál támadási okul. Hogyha pedíg vértelent

Iepi meg a lob, a lobhártya is legföbb fo

kát éri el.

Ezekbül látliatni:’miszerint a lob

hártyának jelentösége koránsem egyféle,

miután két ellenkezó' javallatot igénylô е

'lemnek jelenlétét, vagy a mi több, e

gyüttlétét is jelentheti. A vértelennek lob~

hártyája gyengeségre mutat, niig а lob

nál képló'dékeny törekvésnek jeléill vehe

(б. Ámde egyszersmind megjegyzendó':

miszerint ezen képlödékeny törekvés lio

rànsem a fölösleges eró'nek következmé

nye ; mert bagymázos lázaknál szinte e

ló'fordulhat, habár kisebb mennyiségben

is, midó'n azok lobbal viinnnk kapcso

latban. _ És igy midó'n o lobhártya

lobnál képlò'dékeny törekvést jelent, ez

niég koránsem fejezi ki a> lobnak egész

lényegét, hanem a lobnak csak egyes

elenlét bélyegzi, t. i. а rostonyaszaporo

dást, а melyen tul, csupán a lobhártya

vizsgi'ilata i'iltal, nem julhatunk. Mert,

valamint avérteliség- mcg vérlelenségnél,

úgy minden egycs kórosi'illapotnál létc

zik még bizonyos егб, mely а nedvek

nok, úgy mint а meró' részeknek, oly

hélyeget kölcsönöz, melyet czek тикат

tani kötelesek; és az orvos már akkor is

szerenosésnek tarthatja magát: ha a kór

cgycs tulcsapongó clemeit is képes fé

kezni.

A vérboesátás, Andral szerint, ucm

akadàlyozza a rostonyake'pzöde'snek mun

Aliàsságát, hanemv egyedül annak.tulesa

pongását lékezi.. _ És igy mindpmellett

hogy, ezen állitás szerint, még az egyv

szerü lobot scm Iehet végkép elfojtani:

mégìs fonmarad a néha bó'ven és gyor»

san tenui kellò' vérboosátàsnak javallata,

midön az érverés `s’általános erö azt

nem ellenzi. —— . .

És inne! ekkor elöáll а kórboncztan,

4s megbecsülhetlen világot derit az egyes

életmúvek- gyuladàsaira; midf'in rész-leto

sen ismerteli meg az- orvost viizzal: mely

él'etmûnek gyuladásánál képzi'ídik föleg

geny? hol történik inkább savós izzad

mány? mely lohtermény nemhailandó a

feloszlásra , s melyik szokott veszedelmes

zavart elöidézni a miiködésekben ? Így pél

dául, midôu azt tanulta meg az orvos а

kórboncztantul: hogy mig mellhártyalob

nál álhártyák sem zavarják meg teteme

sen а tiidök miiködését, szivburoklobnâl

már maga a képlödékeny nyirk is тише

káros következményeket von maga után;

nem tiszteletre s követésre niéltó Шиш—

tatóul szolgál-e itt а kórboncztan arra:

miszerint az orvos az ízillések minden csú

zos hántalmánál, _ mint avsziv élet

miives bajaival szoros viszonyban álló

nál _ mindenlior gondos figyelembe

vegye az emlitctt életrnüvct is , megelöz

hetendó' tán még igy jó elevea szivlobnál

történŕi kiizzadmányokat , mint ez életmi'î

legtöbb ваши bàntalrnának gazdag forrását.

És imc! csak igy lesziluk képesck

az életer6-, meró' részek, és nedvek

nek combinált tanulmánya által a batal

mas kórokat is hatalmasan legyó'zni!

Azon czikkben, hol а vérnek Iázak

alalti minôségéröl szól, Andral ismét пн

állitja az eredeti lázakat; de a vérnek lá

zak alatti bélyegét átaljában nemlegeenek

tartja, s csak 'az erös lázaknál, p. hagy

máznál, állitja а rostonyaszegényülést,

és igy а lobhärtya hiányát álland'óan bó

lyegzönek, és anóha elöforduló чаном

vsokat is ez .okbul .származtatjm

Ehhez , szerinte hasonló _állapotban

van a vér azen esctekben is, hol a régi

'i
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nedvkórtan rothadást veu, fölx, p. о. а mér

gezéselmél , s a sülyben.

Minden vérfolyásnál à golyók

szäma kevesedik' meg, s ez» teszi annak

темам bé'lyegét. Её?) alkotványos, vagy

зятем állapot van azonban minden

vé'ŕfolyásnál. Az' 8158 vérteliség'i, 1101 а

vérgolyók száma szapòro'dik; a második

pedig az, hol eredetîleg a rostonya keve

sebb , mfg a golyók száma rondes, ilyen

a ату; amazokat sz. cselekvä, атеиз

ket szenvedö vêrfolyá'so'knak nevezi, azon

megjegyzéssel: hogy minden cselekvö vér

folyás, ha soká tart, késó'bb Szenvedöbe

megy át, azaz: kezdetbe'n ugyan свай

_a2 alkotványllag megszaporödétt 1161-30

lyó'k száma sz'áll alá, mig aztán a ros'

tonya is kevesülni kezd, és igy [111061111

kább szegényül a vér, annál ińkább tarv

tósabb leszer'x a 'vérfòlyásnak is oka.

Andràl a vízkórságnak lénye

к gét, bárminó' okbul származott légyen is

az, nem a rostony'a, sem a golyók ke

vesbülésében, hanem mindenkcr a vér

~fehe'zrnyéjf'rnek elszegényülésêben keresi;

csakhogy a savótul elvált fehérnyét nem

lehet mindig a húgyban feltalální.

Az életm íív es bántalmaknál, .ne

vezetesen: túltengés-l, gümó'-, meg

rákn'ál - a rostonya nemrváltozik men

.nyiségében, haneha késó'bb , midó'n

а lerakodás körül_ -- gümönél —— kép

-zési, vagyis inkább lobos kórfolyam Aáll

be; de késöbb az eró'hiány következté

ben minden esetre mennyiségében le~

száll.

G ü m б kó г n ál kezdetben a vérgo

" lyók száma 1101/0313111, mi arra látszik mu#

шт, hogy e bánlalom eröhiányos ter

_mész'etü. Az eröhiány azonban fó’ bélye

fagêtnem tesgi; _mert soha sem szokolt gü

mô'kórnál a golyók száma annyira leszáll

ni, mint p. sápkórnál; mert mfg az elsc'ínél

70 alatt. sohasem volt e szám, az utób

binál 30 alatt is tapasztaltatott.

Ráknál, mint az életct kimeritó’

minden egyéb más bántalomnál, a vér

go-lyóknak száma Csak fokonkint kevesb'ul.

De а ráknál е kevesbülést nem tapasz

talni úgy, mint a gümönél, mi ismét azt

látszik bizonyitni: miszerint a rák ninos

oly eröhiányos elemhez kötve, mint. a

gumö. `

Végre sz'. `a vérnek idegbántal

mak alatti mìnó'ségérül azt jegyzi meg:

hogy igen sok ideges bántalomnál a vér

golyóibán szokott elszegéuyülni.

És ime ezek azon f6' eredm'ényak,

mikhez Andral vértańjában jutott; s ha

a mondottakat összevctjük, azon rövid

resumére jöv'únk: miszerìnt а vémek 1111

rom f5 elenye — principlum _'- 1111111,

rostonya, vérgolyó és fehérnye ~ a 1111611

féle kóroknál, vagy együtt, vagy 11114

lön módosulhat mènnyiségében.

A rostonya lobokn'ál általában,

az alkoLványos vértelenségnél pedig свай

viszonylagosan, --- azaz aránylag a vér

golyóinak màr eredetileg kisebb szâmához

képest _- szaporodik meg; 'de mindkét,

esetben képzó'dik lóbhárlya, melynek а

zonban, mint láttuk, két homlokegye

nest, ellenkezö jèlentófsége s _gyógymòdja

lehet.`

Ellenben az erc'ís, ez eló'tt úgyne

vezett rothasztó lázakban, hagymàz-,

süly~, meg ,mérgezésekbém a rosto

nya mennyiségileg fogy, valamin; minden

id'últ bántalomnak vége felé az цап-61111110

rítés következtében, még akknr is, ha

cleinfe annak száma meg is nagy-obbodott;

mint -a kezdetben' cselekvófleg föllépett
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vêrfolyás, szerzett vértelenség, s gil

mó's, meg rákos korcsvegyeknél. _

A v é rg0 l yó k száma legnagyobb

fokra hág a vérteliségben, és legalább

sülyed a sápkórban. A gümc'ís korosvegynél

átaljában szinte kisebb a vérgolyóknak

száma a rendesnél; valamint minden élet

kimeritó’ bántalomnàl nemcsak a rosto

nya, hanem a golyók is vesztenek meny

nyiségükbó'l.

A fehérnyét illetó'leg, ez lo

bos kórfolyamnál , rostonyával egyiitt

válik el a vértül; vízkórnál pedig, elhagy

ván a vér savóját, a búgy- vagy átizzadt

folyadékban található föl.

Már ha az emlitett, —— még úgy

szólván csak nyers állapotban létezó' ada

tok körül is, egykét élet-, kór, s általá

nos gyógytani szemléló'dést tartunk; való

ban igen érdekes észrevételeket fogunk

tehetni. - Így például az eddigiekbül az '

tünik ki: miszerint а rostonyának módo

ysulásel nem bir oly fontossággal az élet

můvezetben, mint a vérgolyóké, s hogy

az inkább valami esetleges, -- acciden~

talis -— és csak ercdményeiben tartós,

elannyìra: miszerint Mózesnek a sz. irás

ban elöforduló azon mondata: „és az em»

bernek élete, az б vére“ úgy látszik, f6

lega vér golyóira alkalmazható. Vegyük csak

tekintetbe, mily erélyben mutfatkozik a

vérteli embernél az életerö! néba olymêr

tékben, hogy azt valóságos egészségtul

ságnak nevezhelni; holott ellenben sápkó

rosnál, az egész alkotványos életmunkás

ságot bizonyos lomhaság bélyegzi.

A sülyös vérfolyást néha egykét nap,

sötóra alatt képesek vagyunk legyözni, s

а már halálos gyöngeség helyére, az 0161)

bi eröt visszaállltni; mig ellenben a вёр

kóros, azaz valóságos vérgolyós gyönge

ség ellen néha hetela, Мирок, söt 6

vekig is hasztalan küzdünkì mig elvégre

is a természetnek reitélyes gyógymód.

ja szégyenit meg bennünket. És> ha. а ’

gümös koresvegyre nézve is bebizonyul a

górcsó'i boncztannak azon шиш; misze

rint annak lényege, az eredeti véngolyó

szegénységben áll; nem fog-e az újabb

bizonysága lenni annak: hogy Létezik bi

zonyos életeró', mely az állati életmíí

ségnek kezdettt'íl fogva bizonyos апатит.

len bélyeget kölosönöz, S egyszetsmiud

nem fog-e reményünk lehetni abboz, hogy

eljövend még egykoron az idf'í, midó'n e

vészteljes vérvegyet meg Íogjuk щам vál

toztatni meg addig, mig az csupán.a vér

ben mutatkozik, vagy legalább mêg ak

kor, [швы még csak kis mennyiség`

ben történt annak a tüdó'kbe való lerakó

dása?

Miután mindazon eredményt, mely- '

hez Andral a ver kör'úl tett vizsgálatai u

tán eddigelé jutott, rövid vázlatban köz

lök; áttérünk most egy nem kevesbé ér

dekes nedvkórtani tárgyra , t. i.' az ep é

re. E fölötte tontos шву körül újabb

idó'ben Bouisson montpellieri kórtanár

tett igen érdekes vizsgálatokat, s ezek

nek , e tárgyról irt legujabb monographi

ájában közlött, eredményét a követke

zökben véltük lehelíí röviden összponto

sithatónak.

Sz., miutàn az epének természettani tu

lajdonságait leirja, azon megjegyzést te'szi;

miszerint bizonyos gyógyszerek vannak,me

lyek az epének legtöbb emlitett tulajdo

nait különszerüleg képesek megváltoztatni,

a mint ezt mind a régi, mind az újabb

tapasztalatok is bizonyitják. A régiek,

mint tudva van, egész osztályt képeztek

а màjra ható gyógyszerekbül, s azok kö

zött elsö helyre sorozák а ra ba rb a rát.
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Az édes' higanynak nagy adagjai alatt,

szinte ismeretes dolog, hogy az epe szi

vóssáw és sötét zölddé válik. A gyógytan

ètekintetben még kevés adatokkal bir; de

remélni lehet, hogy azon változásoknak

lsvzorgalrnas tanulmànya, miket egyes gyógy

sz'erek az epe tulajdonságaiban elöhozni

képesek, mindinkább szebb és szebb е

redményekhez vezetend. _
Sz. elô'ször éllettani tekintetben

_».teszi kémleteit az epe наги], *sJ csak az

_ ian tér at nehány k ó г t a n i kérdés

megfejtésére. ~

l Az elsöt illetöleg'. górcsötani ele

mezéssel kötvén ’ossze a vegytanit, Bou

isson az lélettanra nézve azon fontos 652—

revételt ieszi: miszerint az epe, lényeges

részét tekintve, nem egyéb, mint valósá

gos só v. szappany-vizes olvadék, >és mint

ilyen nem all, úgy nevezett életmilves go

lyókbul, mint a táp, vér, из], stb. Azok

¢ ~mik benne fuggve '_ suspendirt_ lalaltat-A

y nak, mint: az epezsirany _ choleste

V'rina - epefesteny, meg nyák _ csak

"mellékes termények. És így az epel nem

‘— 'oly élettel fólruhàzott nedv', mint a vér.

Ha az epe az élò' ltestbó'l kivëtetik:

inem alszik meg, s nem törte'nik benne

'az elemeknek azon ‘önkénytes elvńlása,

"mint ezt a táp-ß ver», még >tejben
tapasztalhatni. -Az ôlvegytani szerkezete,

anêlkül hogy önkénytes változàst szen

vedne, sokáìg fenmarad. Ámde az epe
nek rendeltetése Vmindamellett nem osu

pán kiüritési, sem pedig nem kizárólag

'vegytani, hanem más, sokkal nemesebb

rendeltetésnek felel meg az még azon fö
’ilül az életmüvezetben.

Az epe úgy tekintetett, mint ter

mészetes hashajtó szer. Ezen állitást iga
lzolandó, sz. 120 szemernyi epét adott

be egy közép nagyságu kutyának, mely

nek bàrzsingját aztán összeköté, s erre

egykét. hányásra mutatkoz'ott erc'ílködés

után, a kutyát valóságos hasmenés leplc

meg, mire annak elöbbi rendes àllapolja

ismét helyre állott.

Az epének élettani rendeltetése sz.

szerint kétféle: az elsönek közvetlen a

vérb'ul történó’ elválasztásakor, a máso

diknak pedig a bélcsatornában felel meg.

A mi az elsöt illeti, az ujabb vegy

tanoroknak, kulönösen pedig >Liebignek

köszönhetniazon igen érdekes Fólfedezést:

miszerint minden elválasztásnak az élet

tanin kivül van meg _ úgy szolván

mintegy erömiívi haszna. Így csak

nem minden kiürüló’ nedv éleny és vi

zenyt visz ki a testb'úl; a húgy pedig

fó'leg a légenynek _ azoum _ szokott

lenni viteltyi'ije _ Träger _; mig az

ере 5 а kilégzett légszeszek szénenyt'úl

szabaditják meg az életmůséget. Az cpo

legtöbb szénennyel van megterhelve. Már

a régiek úgy tekinték az epekiválasztást,

mint valóságos vértisztilàst; az újabb idö

ben pedig különösen шедшим azon vi

szony, mely a màj és liidó'k között. lé

tezik, 5 bebizonyult az: miszerint a màj,

az epekiválasztás által szenenytelenitvén

(decarbonisirend) a vért, valóságos se

gédéletml'lje а légzésnek.

Az epének második rendeltetését,

azt t. i., melynek a bélcsatomában felel

mcg, sokkal nebezebb elkülönitvc meg

határozni. Sz. az epének élettani haszna

ról következöleg nyilatkozik'.

„Az epe, ne'mely elenyót _ prin

cipium _ tekintve, ki'úr'uló' nedv; de

'ezen eleny, fó'leg a magzatkorban, még

egykét más föltétel alatt van kifejló'dve,

s kc'söbb, a rondes külélet idejc alalt.

erejében veszit; a mikor aztán az opét

úgy lehet шипит, mint а bélcsatorná
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ban történö emésztésnek egyik leghatal

masabb tényezíijét; а mennyiben az epe,

a bélesatorna falait ösztönözve, killönös

hatást gyakorol a tápitásban _ chyliiì

oatio. _ Ezen hatás pedig különösen a

következökben áll: az epe az emvnek _

ehymus _ zsiros elenyeit felolvasztván,

azokat а fölszivódásra alkalmassá >teszi;

vegytani munkássága által pedig egy

részr'ul а fehérnyeképzó'désre, más rész

rlll pedig arra szolgál: hogy az epében

létezó’ szikéleg _ natrnm _ clhagyva

az epesavat _ acide choléique _ az

emvben lévö savakkal egyesül, s annakl

egvényes _elcalinus _ tulajdonságot

kölosönöz. _ Ezen állitás tökéletesen

megegyez a túp vegytani összetétele'vel;

mert annak többi tulnyomó elemci közölt,

epezsirany, fehérnye, meg tctemes meny

nyiségü> -szikéleg csakugyan találhaló.

_ De továbbá több élettani adat szól

még a mellett, hogy az epe а bólcsator~

na miiködésében lényeges részt veszen.

Így: a táp akkor kezd oló'ször képzödni ,

midô'n az emv az epóvcl, meg ahasnyák

mirigy nedvével vegyill össze; az epe az

egész bélcsatorna ment`éhon szétbomlik,

s а kiilritett bélsárban, cgykét elemei

között , föleg az epefestenyt lehct föltalál

ni, a mibó'l méltán következlethetni: hogy

а: epetöbbi részének, а bélesatornàban

wrténo" emésztésro kellett forditatuia.

"Továbbà, а nuponta kiválasztatni

szokott rendes epemennyiség felülmul

ni látszik ŕa naponkint kiüritett bélsár

mennyiségét is. Végre kórtani tény az is:

miszerint az epekiválasztás fenakadása, v.

kevesbülése, az emésztést is megakadà

lyozza, vagy elgyöngiti. _

Az .életkorra nézve Bouisson clis

meri, >hogy а magzatnak epéje a mcg

lett emberétülkiilönbözik, még pedig o

következökben: 1-'ór kevesebb mennyi

ségil epesavas szikéleg, tehát ki nem ilrůlö

rész, foglaltatik benne; 2-or az epefes

teny, és igy а kiürůlö rész, aránylag tul

nyomó benne ; annálfogva 3 or az epeké

szités magzatnál eredetileg, а szónak tág

értelmében, inkább légze'si, s csak má

sodlagosI emésztést elömozditó miíködés.

_ Születés után, az epe kiilritö bélye

gét mind inkább elveszti, ls a bélcsator

nára történó' izgató hatása nagyobbodik,

s ekkor már létrészeinél fogva , Aa tejnek

zsiros elenyeit föloldani képessé Atétetik.

-A vérmérsékménynek viszonya áz

epekivàlasztáshoz hajdan, mint tudva

van, igen fontos szerepet játszott. Moi

nap már ugyan senki sem ismeri el ale

kete epéjüséget, _ atrabiliositas _ mint

különnemü nedvet; _de tagadhatlan tény

kint áll fen még most is_az: miszerint а

tulnyomó epekiválasztásnak némely ein»

bereknél, mind a physicai, mind a шо—

ralis jellemre nézve, oly nyilvános beio

lyása van, hogy az epés vérmér

s ékményt tagadni nem lehet. Hisz

már а Ьбг is u többi szövetekkel egyutt

olyan az efféle embereknél, mintha epe»

festennyel volna besziíríidve. Az ilyen em

ber közönségesen nem szokott kövér len

ni, minthogy ln szénenynek kiüritêse in

kább epekiválasztás,mintsen1 z_sirlerakodás

дна! iöriénik.

Gyakran szenvednek továbbá az

ilyen emberek emésztési závarokban; а

mi onnan származik, hogy ez epekiválasz

tás néha nagyobb, mintsern az állati szük

ség megkivánná.

A tápszereknek is tagadhatlan'befo

lyásuk van az epére, csakhogy e részben

még nem _birunk eléggé kielégitö adatok

kal. Annyi bizonyos, hogy a zsir, gyan

ta, meg keményitii, nagy mennyiségü szé
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n'enytaŕtalmuknál fogva , fdlmagasztaljâk

az cpekivälasztást. De а gyógytan még

nem hir е részben eléggé haszonve

Ней adot'okkal.

Az epén'ek élettani szempon't'bul

fett ììsëŕleteít megemlitvén, kö'vet'kezìk

ат штат згетрошьш is ‘megtekin

teni. —— "

l‘Az ере kórt'ani tekintetben nagy sze

repet j'áitszík a régi orv.’írataiban; 6k az

epênek , mint kór'tani elemnek, keletinél

îs több fontosságot ‘tulajdonitottak Ámde
a'z-ujabb szilárdkórtanoruk _- solidisœnY

—- ismét ‘más tulságba estek; midôn e

ŕönek erejével minden elválasztásnak ren

dé'llenességét, `az elválasztó életmůnek

Bántalmâtul föltételezték.

~Bouisson az epének kórtani vízsgá

шашни, különösen 4 kérdésnek meg

fejtésével 'foglalkozilß

_ А. Hozhat-e elö kóroswáltozásokat

az egês'zséges ере, mig `természetes,

шагнём 'utain vagyon'? Az y’észlelet е

r'észben геенны геле].

1-ször. 'Az epének növekeüö meny

nyiáége áîtal. _'Ezen epeb'öség -—- poly

i'h'èlia  pedig iegfô'bb тоны а cholerá

han v:éri'eL Az emésztés ekkor megzava

rodîk, hasmenés, és csikarás, `meg е

gyéb gyomorzavarok älinak be.

2-szor. 'Az epeszük által  oligo

cholia,  minek oka ellenkezô'az epe

bßségévèl. ‘Soká tartó"böjwlés, hideg,

szomoru szenvedély, savak, -ů meg

zsongìt'ókkalí'vísszaélés, nyugalom s né

ha a máinak életmŕíves bántaima is, mind

megannyi okul szolgál a lszóban_lev6 e

pekiválas'ztás "rend'elierrevsségének. 'Innen

származik там nehéz emésztés, szék

rêkedés , избы rászkór, 's 'a helyette

нив вымыт-мм `vease», meg'náás' é

штатив. . - — . ч

3-Szor. Az epekiürit'és '-fenakadása

által. Ennek tüneményei-ép >azok, mik az

elô'bbenié,' osakhogy a `he'lybeli kórjelek

szenvednek némll 'módositáet, a vissza

tarlíás különféle okai -szerint.

В. Hozhat-e elíí kóros штамм

az egészséges epe, midön rendes кит

téái utainfkivüivagyon? `Ez'tvagy sebzési

ok, vagy pedig visszaszívódâs okozza. —

Az elsö aisebészetîkörébe tartozik.

Bouisson ат. hiszi azonbanrmiszerint а

màj megsebesítését követní szokott légzé

si zavarok nem csupán a rekesz--izom

összehuzódásának nehézségétül fuggnek;

hanem egyszersmind onnan, ‘mert а ki

ömlött epe, a fölszívódás utján, a шабк

hajszáledényeibe jut.

Az epének vísszaszívódása okul 5201

gál а sárgakórnak. Azon színesedégimely

ekkor beállani szokott, kétfélokép tà'mad

hat; vagy t.i. az által, hogy fa már ki

választott ере, utjában bizonyos akadályra

találván, ismét visszaszívódik, s ez a

legközönségesebb ok; vagy`az<által,hogy

már maga az epekiválasztás v-an шведка—

dályozva, s ekkor ez epe egyes részeinek

helyetesitŕí kìválasztása történik. Egyes

részeinok Csak, s ez szerint ez utóbbi

esetben kiválasztott epe `nem hasonló

tökéletesen a rendeshez. —

Az egészséges epének, e- most em

litett két módon'történö, visszaszívódá

sa eró's kórjeleket nem hoz eiö, legiti

lebb is egy kis láz, székrekedésvteszik

f5 t'uneményeit; mint ezt -a görcsös sár

gakórnàl làthatni. De màskép van ám a

dolog, ha az epe minó'ségében megválto

zott. 

Létezik-e epés áttétel? а régiek--el

ismerték, az újabbak кыш ysok tagadja.

Sz. szoros értelemben el nem ismerí-az

epés Занесен; Mort -az epének iényeges
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részei annyira változók, hogy azokat a

vérben'föltalálni lehetlen ;" igy az epegyan

ta, epeméz  picromel ^- epeny '-

bilin —- epesav soha sem volt még föl

fedezhetö a vérben. s egyedül az epefes

tcnyt lehete föltalálni ; e szerint a valódi

epe sohasem juthat a vérrel vàltozatla

nul más életmüvekbe, s ez értelemben
valódi epés áttételt sz. el nem ismerhlet.

Annyi azonban bizonyos, hogy a vér a

kár az epel'esteny , akár pedig az epesa

vas szikéleg szétbomlása által módositást

szenved, s ha ekkur valamer életmíí

bántalmas talál lenni, e helybeli kórfo

lyam az epe visszaszivódása által'elóï

hozott àltalános bántalomnak is bizonyos

sajátszeril bélyeget leend képes kölcsönöz

ni; s csak ennyiben ismeri el sz. az epés

tildó'- s mellhártya lobokat is. Ezen bán

talmak azonban koránsem tisztán nedvkó

riak, mint ezt Stoll állitá.

C. Minö változásokon mebet keresz

till az epe? —— Az epének kórboncztan

ja, mint a többi nedveké is, fölötte tö

kéletlen mind a kórisme, mind pedig a

gyógymód tekintetében.` Annyit azonban

mégis> állithatni: miszerint az epe ter

mész'ettani tulajdonainak megváltozását

részint azon betegség termêszete határo zza,

melynek lefolyása alatt az epekiválasztás

megváltozott, részint a vér vegyének, v. az

elválasztó életmü mílködésének erre kö

vetkezni szokott módosulása. És így viz

kórban az epe savós, szln- és íztelen

leszen. Ellenben az erös lázakban, szl

vóssá, csipßssé és sötét szín'nvé válik.'

Az epének kóros változásait egyéb

îrànt vegytani tekintetben igen kevéssé

ìsmerjük. Sz. néhány igen jellemzett vál

tozást hozfel. Példáulä az "epe némely e
setben fehérnyés, midón t. i. a húgyban

is пазу mennyiségben годиками fehérnye;

máskor savtermészetü. Néha mind lénye

ges részeiben, -- (mint epegyanta, е

peméz, epesav, epeny) mind mellék ele

nyeiben (mint a különféle sók," epefes

teny s epezsirany) módosulástnyilvánit.

Az ере esetlegesen kóros tulajdono

kat is ölthet magára. AEz Imátr'rég bebizo

nyult а beteg állatokbul lkivett epének

más egészeégesekbe tett beoltása зная.

Az epe néha más nedvekkel is össze

vegyülhet: mint a vér, geny, nyákkal.

Ez utósó nagy szerepet játszik az epekö

vek képzés'é'oen', melyröl sz. következöleg

nyilatkozikf Az epekövek fó’létrészeit

az epefesteny, enezsírany, meg a nyák

teszik. Ezen három eleny pedig megvan a

rendes epében is ‚` csakhogy estiggö (su

spensum)állapotbau. És'így nem kivánta

tik egyéb, mint oly közelebbiok, mely

ezen, már a rendes epében is' úgy szol

ván en miniature jelenlévö epekövecskék

nek egyesülését elöhozni',Y v.l azt könnyi

teni képes legyen; mintv például májlob

következtében a nagy'obbI mennyiségben

elválasztott nyák, mely az epezsírany je

geczeit, meg az epefesten'yt is mindinkább

összetartja; vagyT .ha az epezsírany па

gyobb mennyiségben választatikel, mint

rendes állapotban.'Ámde ezen elválasztási

módosulás ismét alá van vetve azon é
leterönek , mely'vaz életmíiségben tör

ténö természettani folyamokat is egyiránt

kormányozza; a mibc'íl ismét kitíinik az:

miszerint górcsä- és"vegytanbul mindent

megmagyaràzni szinte lehetetlen.

D. Minö viszonyban áll `az epének

vàltozása más kórokkal? Bouisson az epe

bántalmainak önállósá'gát , és lgy а kizá

rólagos epekórokat oly értelemben, mint

azt a 'régiek vették, el nem ismeri; mint

ha t. i. az epe önkénytes változásra is ké

pes volna, p. hogy гоггавьа mehetne. Ha

1 o
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nem 621. 111521: hogy az ере mennyi- és

minöségében, az êletmfiség mind álta~

lános , mind pedig egyes helybeli állapot

jánakbefolyása 61611 különfélekép meg

változhatik. És ime csak ily értelemben

engedi meg az epés állapotot, mely sze

rinte nem egyéb: mint a nagyobb meny

nyiség'u, vagy izgatóbb természelü epe

61161 616002011 tüneményeknek leghííbb ki

nyomata.

Hogy az 611616005 636525631 6116р01

változásával а2 ере mennyi- 65 11110656

gében módositást szenved, 616336 bizo~

nyitják: а kiilönféle erkölcsi bántalmaknak

beidegzés utján 111116116 1161656 62 epére,

5 innen származó sárgakór, epeböség; a

régiek forró 1626, те1у nem egyéb epés

1621161; a sárga 162 _ febris flava _

65 62 625161 cholera, hol az epe, mondhatni,

csaknem égetó' tulajdonnal bir; bizonyit

jak azt továbbá azon 6165 epés kiüritések,

meg azon általános sárgakóros szinese

dés, mely gyakran az 611611 méregnek

a vérbe történt bejutása, nevezetesen а

kígyók harapása utàn 61661101 szokott.

Hogy pedig egyes életmiívek 1160161

`ma, minó'k maga a 11163, a tüdc'ík 5 1161656

toma, lényeges befolyással van az epére,

szinte tudva levò’ dolgok.

lgy р. 0. а màj túltengése 111126056

gesen epeböséggel, aszálya pedig epeszl'ik

kel van kapcsolatban. A 11163 rákos 6116

3111656061 , mely közönségesen vlzkórságot

von maga után, az epe fehérnyét tart

magában, valamint az úgy nevezett 251

ros májnál is. A màjlob szinte nagy be

folyással van az epekiválasztásra. 13331611

iránt megjegyzendó': miszerint nem min~

den életmiives májbántalommal van ösz

szekötve szükségképen az epekiválaszaás

rendellenessége is.

A légzési életmůvek bántalmát gyak

ran epebó'ség követi; különösen pedig

Bouissonnak, az állatokon tett kisérletei

azt bizonyiták be: miszerint a lassu

tetszhalál _ asphyxia lenta _

visszeres vérbó'séget s ebbó’l következó’

epeböséget hozott 616, 11163 ре613 6200

oknál fogva: mert a tüdök szenenytelev

0116 — decarbonisans _ miiködését ily

esetekben 6 11163 mintegy kipótolja; 62

epe nem csak mennyi- de minó'ségileg is

megváltozott, azaz 5616111) 65 sötétebb

színlì lett.

Hogy a gyomor és bélcsatorna 33111

ladása szoros viszonyban 611521016 62 epe

kiválasztással, s viszont, mindenkor elis~

mertetett; 561 Broussais annyira ment,

hogy az epelázat nyombéllobnak

_ duodenitis_ tarlotta. _ Bou

isson elismeri ugyan, miszerin't az emli

1611 életml'ivek helybeli bàntalma t.i. 1011—

36, eló'hozbatja az ер6162 1161361611: 66

111111160 a tapasztalás azt mutatja, hogy

gyakran hamarabb mutatkozik az epeláz,

mint a nevezett lob, Broussaisnak fen

`tebbi 611116561 61 nem fogadja. _

És line! örömmel tapasztaljuk mind

ezekbül valóban: miszerint 62 újabb 166

ben elkezdett nedvek körüli vizsgálatok

nem kevesebb fényt árasztandanak el egy

koron, tudományunknak nemcsak derülni

116266, de _ 11616 6 160 nemtöjének! már

valóban szebbnél szebb reménycsillagokkal

el is tarkított ógboltozatján, mint a mind'

vel 616336 hatalmas vala nehány év elött

а kórboncztan ezer éves ködöket elosz

latni, s tudomànyunknak rendületlen alap

ját megvetni. A merö részek nedvekblll,

a ve'rbill származnak, a mely, különösen

golyós 165261 tekintve, nem egyéb folyó

izomnál; 65 így a nedvkórtan> legszebb

ágát teendi még egykoron a kórboncztan

nak. Nem szabad azonban elfelednlink:



Boncz- és élettan. nos `

miszerint mindazon természettani jel, mely

hez az egyszerü szemlélődés, górcső,

-—- meg vegytan által jutunk, nem egyéb;

mint mind megannyi egyes s elkülönzött,

eredeti, vagy szerzett kinyomata azon

módnak, melyen az életerő müködik; és

a mit csak azért nyujt nyers gyurmakint

előnkbe a természet, hogy abba, a gon-

dolat és összehasonlítás erejével, életet

leheljünk. (Journal des connais. med-chin '

1 844. Janv. — Fevr.)

K a r á c s o n y i.

Kivonatok orvosi lapok- és munkákból.

.j ' Boncz- és élettan.

88. Vizsgńlodások a légzés me

chnnismusa körül: Beau- és Maíssiattól.

- I. Általános tételek. А légzés be

lélekzés és kilélekzésre oszlik; az utolsónak
két czéljai van u. m. a vérkészitésre szüksé

ges lég eltávolítása - egyszerü kilélekzés

- sbizonyos különös műveletek, p. o. a kö

Y högés, kiáltás, sat. kivitele. Helyre nézve 3

légzési nyomdát lehet megkülönböztetni, u.

m. a has-, alsó borda- s fölső borda-légzést.

A haslégzés kizárólag csak a hasnak falai ál

tal eszközöltetik; az alsó borda-légzés elő

hozatalában az alsó bordák részesek, még pe

dig a 7-ik bordától kezdve fölfelé oly arány

ban, hogy a 6-dik borda már csak a 7-dik

borda erejének felével müködik, s így tovább,

míglen a 2 és 1 borda s a mellcsont fölső

része már tökéletesen munkátlan; a fölső

borda-légzést főkép az 1 és 2~ík borda, a

kulcscsont, s a mellcsont fölső része hozzák

elő; a 3-dík bordatól kezdve lefelé mindin

kább gyengébben müködnek a részek. Min

den ember rendesen csak egy nyomda sze

rint lélekzik; nehezbültlégzéskor néha 2 sőt

mind a háromnak összeköttetése jön elő. A

hasnyomda majdnem mindenkor az életkor

nak 3-dík évéig szokott előfordulni, ezentúl

nőknél inkább a fölső borda-, férfiaknál pe

dig inkább az alsó borda-nyomda szokott ki

fejlődni. Asszonyoknál az előuralkodó fölső

borda-légzés igen fontos a terhességben;

minthogy az alsó borda-, s a bas-légzés ál

tal a méh ép oly nagy mértékben szen~

vedne, a milyenben ez amazt штамм

ni fogná. А légzés-nyomdák különfélesé

ge szerint különböző a legnagyobb mér

tékben kitágult mellkas átmérője is. Fő Yon

tosságu kérdés szinte megtudni: miképpen

eszközöltetik a légzés különféle állatoknál?

Szerzők erre nézve kísérleteket tevé

nek tengeri nyulak-, kutyák- és lovakkal. T.

nyúlnál kivétel nélkül Aa hasnyomda vétetik

észre; vivisec-tioknál a bordák is mozognak,

ha a mellnek egyik oldala nyílt; s az állat

igen nagy erőltetéssel lélekzik; s ekkor az

alsó borda-légzés van kifejlődve. Lónál a has- '

nyomda találtatik, s a légzés itt is, vala

mint a t. nyúlnál is, inkább csak a véko

nyokkal hajtatik végre; néha a ló is az alsó

bOrda-nyomda szerint vesz lélekzetet,~ s nem

ritkán azon különösségge'i, hogy a 7-dik és

8-dík borda nem föl, hanem lefelé mozog.

Ekkép tehát állatoknál a fölső bordák által

történendő légzés egészen hiányzik, tán a

fölső végtagok különféle rendeltetése miatt.

ll. Boncz- és élettani szemlé

Iödések a mellkas csontos része

körül. ~Abordd17 iránya — Bordalröz.

Mennél közelébb esnek a bordák a mellcsont

hoz , annál nagyobb köztér által választatnak

o
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61 egymástól, s erre nézve пазу Ь16101у115521,

vannak a légzés-nyomdák. Fölsö borda-Mg»

2681161 legnagyobb horda-közt tapasztàlunk a

fólsö bordák közt; mig ellenben 11156 borda- `

légzésnél a 6-dik és Z-dik borda közt legna

nagyobb arköztér; úgy hogy olyan cgyének

1161, kik alsó borda-nyomda .szerint lélekzc

nek, reudes állapot gyanánt lehet a mellkas

alsó falának erösebbfkìdülvényét tekintçui.

А borda'ß Ízajlékonysága. A boi-dák 11156—

konysága egyenes arányban áll azoknak hosz

szuságával; a leghosszáabb’ bordák is Csak

kevesetI hajlékonyak csigolya-kötevényüktöl.

kezdve, egészèn a borda-zugig; 61161 _kezdve

pedig а melicsont 'felé a hajlékonyság 1616

mesben ïnövekedik. зануд/тиф. A 1161.

а156 bordának ismeretes пазу mozgékonysága

fo' fontossággal bir` a has- és alsó borda-lég

zésnél; az elsö bordanak csigolya-köteléke

szinte némi mozgást enged oly egyéneknél,

kik a f'ólsö bordák által 161622611611; kevésbe

mozgékony, söthegész'en mozoghatlan ez olyan

egyéneknél, kik az alsó borda- és hasnyom

da szerint viszik а légzést végbe. Az alsó

bordák nagyobb ' mozgékonyságot inutdtnak ‚

1111‘112 egyed éltében az also borda-nyomda ‘

szerint velt lélokzetet. ' Melleso/Lt-borda- `

z'zelz. - Minthogy az 6156 borda gyakran igen

szorosan van à mellcsonttal összekötvc ‚ 'azon

fölül pedig a borda maga vastagsága ‚ hajlé

konytalanságá s poŕozának oŕöségeráltal laiöb

bicktò'l tetemesen kiilönbözik; történik, hogy

а -fölsò' [юта-165265061 à mellcsont fölsö 16—

sze a borda inozgását pontosan követi; az

alsó borda-nyomdánál ellenben а ше11050п1

11102311511, а bordákéval összohasonlitva7 sokkal

csekéiyebb, minthogy itt oly 520105 összefüg

gés nem 1111111 1101уе1. Kulcscsont-ŕapcsolnt.

A kulcscsont alkotása, vaiamint melicsonltali

összeköttetése is asszonyoknál világosan mu

tatja; hogy 112 a fölsò' borda-légzésre van

rendeltetve. ‚А borda--köz különfélesége.

A borda-koz'ók bolélekzéskor nagyobbulnak',

még pedigjlnnál inkább, mennél nagyob
bak .'izok;I sçl'gy а vmellsò' IneÍIkas-falon

leginkább, A lélekzési mozgás neme szerint

majd a fölsö, majd az 11156 részein 11 mellkas

nak lesznek'ozen tágulások leginkább észre

vehctök, Egyszerü kilélekzéskor а borda-kö

zök ismét rondes és szabályos terjedelmüket

vqszik föl; mig ellenben 655261611, kilélekzés

1101 azok szabályon 1111 szükülnek meg. Ez

:.ßlötk Lesiqkáhb .ezen pont Fólött. tértek el 11

vélemények egymástól, 5 nem hiányoztak

01161161515 ,î kik а bordu-közök megszükülését

. bçlélc-kzéskor veyék fol; így Boreulllil ki 11

bordaközti izmok 65526116201‘1115615 ez 1111111

bçlélekzéskor történendö megszükülését а

bordaközöknek, 1 5 11110111121111111 `mégisfaz egész

mellkas tágulását 116116161. Altala-s Haller

által is 112011 egyszerü iény mellöztetett: mi

kép belélekzéskor a hordaközti izinok a bor

dákat 161.65 kifclé vonják, s éppen ez 1111111 А

11 bordaközök ta'gulását okozzák; (kivéteit.

szenved 111611 11 két. legalsóbb borda, melyA

cröltotott légzésnél ki- és lefelé 15 mozoghat,

s 11 Iovuk alsó bordái, melyek а medencze

felé mozoguak.) Minthogy már 11 bordák ezcn

összetett mozgása sokkal eröscbb >a mellsö ré

szeken: 112611 11 110111111162611 tágulásai is с

helyeken sokkal tetomesbek. ÁArohiveg géne

rules, Deobr. 1842). i

, _ M е с 2 n е г.

öl. Trypnnosolna snngviuis не
Ь‹..

vii új мыши; Dr.- Grub y tó 1. y.Ezen _.

161611111 6161; 616 békák vérében találtatik, kii- ‘

161165611 tavaszkor 65 nyárban. Alakja (110111161

nevét is пуегё) 1ар11011. ágasbogas, 1111111 a

fiïrész leineze, 5111111 5 fúroképpen 2-3-szol'

tongelye kórül tekcrve. Nevezctes azon sc

bcsségf'meilyel testének minden részeoské

jét mozgaljaL hogy ez által hossztengclye

körüli forgatásait elôliozhassa; továbbá ozon

ügyesség, mellyel minden utjában álló aka
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dálynak kitér. llyetén tengelye каши forgatá

sokat egy óra alatt 14,400'tészen, teliát egy

másod pere-z alatt 4-szer. Ezen állat. azonban

nem igen gyakori; mintegy 100 béka közt

3-ban találtatik. - Fiatal békák vérében nin

csen, s nostény békánál gyakoriabb. (Ga

zette médicale de Paris 1843 N-ro. 46).

Meczner.

85. А parány-nngásról (Mo

lecular-bewegung) az állati sejtek

ben; Rathketöl. — Вгосоп Robert

tapasztalá, hogy merö állományoknak flnom

részekre osztott legkisebb részecskei folyadé

kokban, melyekben lebegve tartatnak föl, tób

bé vagy kevesbé élénk mozgásokat visznek'

végbe. Ezeknek okát B. magoknak a részek

nek tnlajdonitván, azokat tevöleges parany

mózgásoknak nevezte. Azonban Schultzeì

A. S. bebizonyitá: mikép a paránytestecskék

ezen mozgásokat koránsem tulajdon- erövel

hozzák elò', hanem hogy azok részint oly okok

által, melyek egészen a testecskéken kiviil'

léteznek, részint pedig köztök és más merö

testek kózt létezö visszonylati hatás нём/ев—

keztében mozgásra indíttatnak. Sz. a pete

széknek állati sejteiben is tapasztalt ily pa

ránymozgásokat, tehát oly térben, mely e

gészen el van zárva, s melyröl tehát fóltenni

lehetett, hogy paránytestecskéi a külbefolyá

soktól egészen menten, mozgàsaikat tulajdon

erejlikkel viszik végbe. További vizsgálodá

sai által azon fölvilágositást. nyert, hogy а

beivódás мы beható viz, mely a sejtek

feliérnye-tartalmával összevegyülvén gyenge

hullámzásokat hoz elö, volt ezen parany-l

mozgásoknak oka, s hogy ezen mozgások

azonnal megszünnek, ha a sejtek tiszta, hig

olajba tétetnek. (Müllers Archiv. Jahrg. 1843

Hefti. Mcczner.

кбит, gyógy- és gyógyszertan.

86. _lz индий évtizedben 016

fordult bórbetegségekról, kůlönös

tekintettel a vörnyegeny (lötlleln)

es hagymáz-kütegekre, u 13611“:

tegségek rendszeriiésére ‘relató li

gyelugeztetéssel Фаун“: Dr. Dietl J.

cs. k. rendör-keriileti-orvos s а wiedeni ker'uleti

kórbáz iguzgató föorvosától. — Sz. jelen ér

tekezésében elöször idörendben azen hevenyd

börkiitegeket adja elö, melyek az utolsó év- .

tizçdben járvànyilag шашек fól, vagy inkúbb

nagy járványok kiséretében jelentek meg, s

а sort azon kiitegek leirásával kezdi, ше

lyek 1831, 1832, és 1836-ban az ez

idöben Bécsben düliöngö cholera-járvánnyal

mutatkoztak. 1831- és 183.2-ben a cholerá_

nak igen lieveny és ‘óldöklö leiolyása volt; s

ekkor nem ritkán olyan betegek is fordultak

elö, kik jéghideg megmerevedett aillapotjuk-l

ból igen llamar magokhoz tértek, s fölmele

gedtek. Ezen örvendetes állapotban gyakran

az egész testet egy kütcg lepte el, mely

nek megjelentével a többi kòrtünetek azolmal

engedtek, s az cgész kórfolyam néhány nap

nlatt megszünt. Ezen küteg csak a járvány

cnyhültével jött elö, s niindenkor birálatilug

lépett fól; minthogy ennek fóltůntével a fól

épiilés mindenkor igen hamer és minden kö

vctkezmény nélkiil állott be. Ezen-kiiteg több-

nyire nagy, gömbölyded , sötét-vörös , kissé ,

emelkedelt fótokban jelent meg, nielyeknek

legnagyobb liasonlatoságok volt а kanyarókkal.

Azonban a fótok sokkel nagyobb és el'

szórtak valának, a hurutos jelenések egészen

hiányzottak, s olyan egyéneken is jöttek elò', '
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kik a kanyarókón már egyszer túl estek. Né

ha a fótok a csanálanyboz (urticaria) hason

lítanak. Lassan lassan halványabbak lettek, s

4_5-ik napra egészen eltüntek, csak ritkán

hagyván magok után föltűnőbb lepikkelyezést.

Ritkábban következő formában jött elő ezen

bírálati küteg. Először az arczon, aztán a

nyakon, mellen és fölső végtagokon sötét

vörös bubornyák jöttek elő, melyek egyes

helyeken összefolytak s a bőrnek egyforma

vörhenyes színezést adtak; egyes helyeken

azonban nagy gyürűkre fejlődtek ki , melyek

nek vörös emelkedett karimájok s halvány

központjok volt. -— Akkor, midőn sz. ezen

kötegeket először látta, nem tudta azokat

semmi névvel megnevezni; most azonban vilá

gos előtte: mikép azon kötegek a vörnye

genynek (rubeola) 2-neme u.m. a lázas

és a gyürüs vörnyegeny (R. febrilis

et annulata) voltak.

Midőn 1832-ben a cholera már is meg

szünéséhez közel volt: gyakran alhasi-ideg

lázak tapasztaltattak, néha Cholera-tünemé

nyekkel párosulva; s ezen lázak kíséretében

is gyakran valóságos birálatokként jelent meg

a vörnyegeny. S midőn már az elham

vadó cholerának s az alhasi idegláznak egyes

erősebb esetei is alig tapasztaltattak többé:

a, v ö r n y e g e n y még mint legszélsőbb vég

pontja a járványos kórfolyamnak itt ott egyes

gyermekeken tiint elő. Gyakran t. i. minden

előjelek nélkül heves láz, s már néhány

óra mulva a köteg fejlődött ki, mely al

hasi jelekkel, félrebeszéddel, nagy nyugha

tatlansággal folyt le, s már néhány nap mulva

ismét eltünt, semmi kórkövetkezményt sem

hagyván maga után. Itt tehát a vörnye

geny mint saját bántalom (R. idiopathica)

lépett föl; míg a Cholera visszhatási szakában

előjövő vörnyegeny csak kórjeleneti jelentés

sel bírt. '

1833-ban hallatlan dübösséggel uralko

dott Bécsben a grippe, s ennekszüntével a-

zonnal a wiedeni kerületben a kanyarók oly

nagy hevességgel ke-zdének uralkodni, hogy

majdnemegy ház sem maradt azoktól menten.

Jelenleg is alkalma volt szerzőnek tapasz

talni: hogy oly egyének, kik a vörnyegenyen

már keresztül estek, a kanyaroktol most szin

te lepettek meg, mi а 2 betegségnek idom

és lényeg-különbségére mutat.

1834 és 1835-ben ismét az alhasi-ide

ges kórnemtő kezde uralkodni, úgy hogy ez

időben gyakran alhasi ideg-lázakkal és him

lőkkel kelle küzdenünk. 1836-ban a Cholera

3-szor lépett föl, azonban sokkal gyengébb

visszhatással; a vörnyegeny-küteg is ritkáb

ban vétetett ez időben észre. — 1837 ismét

a grippe, szinte oly nagy hevességgel, mint

1833ban, uralkodott, s a grippere ismét ka

nyarók következtek. 1838ban alhasi lázak és

himlök voltak napi renden; ez s számos ki

tünő hagymáz-esetek alapos félelmet ébresz

tettek a csak ugyan nem sokára kiütött hagy

máz-járvány iránt. Ezen időben ritka volt a

vörheny; a vörnyegeny egészen megszünt.

1840-ben nyárban egyszerre egy sa

játságos bőrküteget vett sz. észre , mely 3-

'l2 éves gyermekeket támadott meg, s a bőr

nek egyara'nyos halványvörös színezéséből

állt, mely néhány óra lefolyása alatt, az e

gész testet lepé el, s ujjnyomás alatt azon

nal elmult. А bőr egészen sima maradt. Több

nyire gyenge alhasi láz kíséretében jelent meg;

s 3-szor 24 óra alatt többnyire minden tüne

nemények eltüntek. Legnagyobb hasonlatos

sága volt ezen kütegnek a vörhennyel; mely

től azonban halványabb színezése, a nyel-élet

müvek izgatottságának hiányzása, s az által

is különbözött, hogy oly gyermekeken is jött

elő, kik már a vörhenycn túl estek. Ezen

küteg ekkor a wiedeni kerületben igen kiter

jedten uralkodott; s minthogy azt sem a vör

heny, sem a pirbany (erythema), sem acsaná
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nálany (urticaria), sem az orbánczhoz nem le

hete sorozni , szükségképen azt a vörnyegeny

osztályába kellett tenni.

18M-ik év végével fejlödött ki a юз

szörnyübb hagymáz -járványoknak egyike,

melynek azonban Iegerösebb dühöngése alatt

semmi börlditegek sem vétettek észre. Csak

‘ 1842»ben j'ótt egy fìatal, erös hagymáztól meg

iepett lengyel nön a gyürüs vörnyegeny elö,

még pedig mint birálati tünemény, s oly пазу

mértékben, hogy a test egész felülete шьё

letesen el volt általa lepve.  A hagymáz

járványnak második felében azonban gyakran

jöttek a vörnyegenynek azon пешей elö, me

lyeket Bayer Rose'ola febrilis és Ro

seola choleric-a névvel bélycgez. Azon

ban ezen formák sem vétettek kitünö hagy

máz-eseteken észre; s többnyire csak alhasi

idegláz kiséretébenlegtöbbször, mindjárt elsö

nap, tehát mint 'ónálló (idiopath) bántalom,

jelentek meg. Leginkábenöket, n_iég pedig

többnyire fiatalabb koruakat Icpett meg. For

májára nézvc a csanálany és kanyaró шт

foglalt helyet; s vörös, keveset összefolyó

pecsétekhöl úllott, melyek 7-9-ed napra

pikkelyezéssel végzödtek. Mennél üatalabb

volt az cgyén, annál hevesebb volt és veszély

nélkülibb a lefolyás. Gyermekeknél igen s0

besen folyt le,‘s kis, gömbölyü, `v`órös fó

tokba összefolyó gömböcsökbò'l дно“. — Egy

másik igen érdekes küteg, mely szinte ezen

járvànyban jött elö, s melyet szerzö csak

sajátságos bubornyás kütegnek

nevez, kis bubornyákból állott, melyek az

inkább lassu lefolyásu hágymáznak 3-4-dik

hetében a mellcsont alsó tájékán s a kézize

siilés külsö felületén jelentck meg, s melgek

nagy mértékben az elsö kórszakokban létezò'

himlökhöz hasonlitának. Mindenkor —-— erös

izzadás, s minden kórtünemények csökkenése

voltak ezen kiiteg közvetien következményei.

A második hétben kissé halványabb таки.

teg s 3-ik hétben minden nyom nélkül eltünt.

2 esetben nyilvános hajlam mutatkozott a bu=

bornyákban a genyedésre, s egy esetben tö

kéletes boborcsók (pustnlae) fejlödsek ki. -—

Harmadik küteg, mely szinte ezen hagymázh

járvány alatt, még pedig szinte birálàtilag

fordult elö, az orbáncz volt. Tóbbnyire a

betegség legveszélyesb idöszakában jött elli,

minekutána csak tökéletlen vagy semmi birá

latok sem történtek; s csak hamar fólépiilést

vont maga után. А járványna'k elsö felébeń

mint kórjeleneti és hirálati küteg шт ТЫ;

mennél inkább engedatt azonban a `lárvány', _

annál önállobh lett a küteg; úgy hogy gyak»

ran nem lel'lete tudni: valjon hagymáz kórje

leneti orbánczczal, vagy pedig orbáncz hagy

mázos jelekkel van-e jelen.

А hagymáz-Járvány végével 1842-diki

öszkor а himlök oly gyakran запел: elö, hogy

himlö-járvány támadásától kelle félni; azon

ban az 1843-ki tél ezen aggodalmakat 9108:

latta, mely idò'ben tiszta lobos jellemü be

tegségek uralkodtak. А mint azonban ugyanez

évi nyári hónapokban а hagymáz ismét fej

{баш kezde: ugyanakképen jiittek elö ahagy

máz kisérelében megjelenni szokott kütegek

is. Valamint azonban a hagymáz sem~fejlö~

абы ki tökéletesen: úgy azon börkütegek is

csak igen tökéletlenüi vétettek észre. A vörj

nyegeny egyes, clég пазу vörös fótokból

ат, melyck. Fóltüntek, s ismét cltüntek; s

mindeukor ideges tüneményekkel járt. A gy ü

rüs vörnyegeny ekkor nem, hanem a y

hlmlök kiüuâse elött 4-szer tapasztaltatott : t. i.

igen erös láztünemények, föfájás, félrebel»

széd, hányás közt az arczon és kezeken kis

тюк vagy gömböcsökftámadtak, melyek

nem sokára összefolytak, s tenyérnagyságu

fótokat képeztek; mások a csanálany-emel

kedvényekhez hasonló emelkedvényeket alkot~

tak; mások ismét gyiirüket képeztek, vörös

стажем“ karimával és halványabh központ
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tal. Néha egy központbói két ily gyürů tá

111861. 3 nap alatt tökéletesen ki vala fojlöd

ve ezen 1111163; 66 már a 3-ik nap végével

az arczon, 1061160 65 végtagokon kis csomók

támadtak (himlök kezdete), melyek kijövete

lével az elöbbi 1111163 csak hamar eltünt. Az

erre kifejlödött himlök rendes 65 60у116 1610

lyásuak .valának

Az úgynevezett 111116365 hagymáz

(Typhus purpuratus, purpura typhosa), me

lyet 6261611 52. 800 beteg közt hiában kere

sett, jelenleg ugyanazon év Junius hónapjá

0002-5261 1016011 616. А 1111163 11 116163563

5-ik napjábanr erös hurutos jelenések, 16116

1165266, па3у levertség 1115616161360 1611 616.

K_is, kék-vörös, holhacsipéshez hasonló, ösz

sze nem folyó s ujjnyomásra eltünö fótocská

vkzit képazett, melyek az 63652 testen elter

3661611 5 semmi könnyebüléssel sem voltak

'óssze kötve. 8-9-ed napon gyenge pikke

lyezéssel végzödtek. Sz. ezen 111116361 14 évi

gyakorlatában 65011 4-5261 1111111, 5 tapasztala

tainak lényege a következökböl 1’111 : 1) А kér

66565 1111163 01106601101 heves hurutos jelené

sek közt a betegség 5-66 napján 111611 ki. 2)

A betegségiefolyására semmi befolyással sem

volt a kiiteg; _a 116163563 mint bélhagymáz

160665 szakain mentkeresztül. 3) А hasfolyás

ból 65 a vakbél tájékán létezö fájdalomból

itélve, ezen hagymáznak alapját szinte bélfe

kélyek tevék. 4) A 1111163 sajátságos; 5 nem

cseréltethetik könnyen más kiiteggel fól. A

fótok kicsinyek, meghatárzott 526111611, kö

zepiben 111556 6106111661611 5 sötétebb színüek,

bolhacsípéshez hasonlók. A patécsoktól hal

ványabb szinük s ujjnyomás alatti eltünésük

által kül'ónböznek. Ezen tapasztalatok 1161161

keztében szerzö a 111116365 hagymázt, kii

tegképzödéssel összekötött bélhagy

má zna 11 gondolja elnevezhetni, s magát a

küteget formájára nézve a vömyegenyek 11626

111521 sorozhatni. - Az 1842!-an oly 3уа11

ran észlelt bubornyás 1111163 62 évben Csak

egyszer egy 20 éves leányon, szinte birálat

11601, fordult 616. ’

Említésrc méltó 0163 2 pir ha n y (Ery

them), mely ugyanezen idöben vétetett észre.

Mindkettö (melyek közt az egyik mint cso

m ó s pir h a n y 110605001), а másik mint

Willan gumós pirhanya (Е. 10Ьегси

latum) mutatkozott) nagyobb 10110 alhasi ide

365 tünemények kiséretében jelent 0163. Leg

újabban pedig, éppen midön sz. ezen 6116116

26561 1116, а keriiloti kórházban egy 20 éves

hagymáz-beteg napszámos hozatott be, melyr

lassu folyamu betegségének 31-dik napján

csa 021 la n y t 61 (urticaria) lepetett meg , 5

11161уге 3у015 65 1611616165 1011аЬЬа665 116

vetkezett. ' .

Ezek voltak a sz. által utolsó évtizedbe

tapasztalt járványos ` börkórok, me

lyek nyilván 2 sorba állithatók: olyan bör

1111163611‚11161уе11 a járványok alatt,

s olyanok7 melyek a járványok u

1110 111111611 föl. Az 615611062 1611020011:

az orbáncz, a vörnyegeny7 a bu

bornya-küteg1 a bíbor-küteg, a

csanálany és a pírhany. Az utolsók

hoza kanyaró, a himlö_ és a vörheny.

Kétség kivül mindezen kiiteget mint 3 165111

ványnak: а cholerának, grippe-nek ésv hagy

máznak közvetlen következményét kell tekin

teni, s egyszersmind i'ólvenni: hogy rzok soha

sem 111111611 volna föl, ha ezek nem léteztek

volna. Söt azon gondolatra is kell jönni, hogy

minden jàrványnak börvirággal kell 1163266

016, 5 hogy az а nélkiìl meg sem szünhetik.

llyen 116163611 jelenlétéböl tehát ép oly 111210

san 161161 11 járvány enyhültére 5 nem sokára

történendö kialvàsára, mint azoknak hiányzá

sából a járvány további uralgására kóvetkez

tetni. ——

Minden heveny 1111163 úgy fejlik a 1111

ványos kóri'olyamból ki , mint а v ir 11 g a

~ f
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gyökérböl. Minden virág szü'kség

képpen gyökér-folyamot tételez

föl, de nem minden gyökér-folyam

nak kell kimaradhatlanul virágot

h aj ta nia. Söt vannak gyökérfolyamok, me

lyek minden körìilmények k'özt, és

gyökérfolyamok, melyek esak biz о 11 y o s"

körülmények alatt hajtanak virágob. Az

elsökhöz tartoznak a vörheny, kanyaró

és himlö gyökérfolyamai; az utolsókhoz a

'vörnyegeny, bibor-küteg," `bi1-bor

nya-küteg sat. gyökérfòlyamai. A gyö

kérfolyamok ezen sajátságán alapnl szerzö

nek a kütegeknek önáill'öv és kórjelene

tiekr е történt fóiosziása. A1. öná 116 (idio

pathischen) kütegek l'óltétlen , à k ó'rj el e

n etiek pedig ‘fóltétes terményei gyökérfo

lyamuk virágképességének. Az önálló klìtegek

tehát kórjelenetiekké válbatnak, ha gyökér

folyamuknak virágképesse'ge erösbül. — На

ugyanazon gyölcérlolyam kiilönféler virágokat

hajt, akker a vìrágoknak; s ha kü

löni'éle gyökér-folyamok ugyanazon virágot

hajtanak, a'kkor а gyökérfolyamok

I nak kell egymáshoz hasonlóknak lennìök. A

hagymáz orbáncza, pirhanya-, vörnyegenye,

bibor-kiiteg'e-, bubornya-kütege, és csanála

nyának egymáshoz hasonló kütegeknek kell

lenniök7 minthogy ugyanazon gyökérfolyam

ból származnak; s megl'orditva а cholcrának

é`s hagymáznak hasonló betegségcknek kell

lenni'ok, minthogy ugyanazon virágnak gyökér

folyamai. Ezen kütegek külsöleges sokfélese'ge

ö s s z e t é t e l e k b 61 (combinationen) magya

rázbató, mely legközelebbi oka minden sok

féleség és egyéniségnek az anyagî természet

ben. Azon törvények, melyek szerint egy

szerii egyének (individuen) összetételekre
szlövetk'eznek, még kevéssé ismeretesek; s az

életmüves tèreintésben a körbono'ztan és kör

v'e'gytan _nyujthà't egy össz'etéiel-tàuhoz alap

kell a küljelekkel öászhangzásba hoznia. —-—

Ezen összetételi idom legjobban mutatkozik

a vö rnyegenyb en; minthogy ugyanazon

egyénen itt sim a vö r'h eny es fólülè

teke t, mindjárt e mellett pedig e mel/k e-Y

dett kanya'róhoz hasonló fótokat ta

pasztalunk. A vörnyegeny tehát а

vörhenynek és kauyaŕónak Взме

tétel е, s csak a különféle összetételi arány»
t6] Yfügg emez vagy amaz idomnàk, vagy

egyiknek sem, elöuralkodása. A "gyü'rüs

v 'órnye genyben а sima vörhenyes, és

emelkedett kanyaróhoz hasonló Pótokon kiviil

még lápok, gyürû'k s -c saná lany-fél e el

m el k e d vé n y e kv is tapásztaltatnak. A lápok'

nyilván kevésbé , s a gyürük éppen ki nem

fejlett csa'nálany-féle emelkedvények. A gy il

1115 vörnyegeny tehát a vörheny, ka

n y a ró és c s a n á 1 а n y összetételéböl szár-A

mazik. A pirhanyban igen világosan van az

orb áncz és csan ála ny `összetétele ki'

fejezve; s az orbáncz а vö rhl e n y és epee

k ó r (icterus) összetételéböl látszik eredni;

szinte ilyképpen a csanálany is összetétel

látszik lenni ‚ s Willan „Exanthemata“ czimii

rendjében csak а vö rh eny és kanya ró;

látszanak egyszerü idòmuaknak lenni.

Egyszeriì gyökérfolyam — е g y s z e r ü '

v irá g о k a t, összetett gyökérfólyam ö s z

szetett virá gokât hajt; tehát az egy

szerii gyökérfolyam mindég csak e g y fé le ,

az összetett gyökérl'olyam azonban, az össze

tételi aránylxoz képest, tö b b fé l e vi r á g о

ka t is bajthat; p; a kanyaró-láz mintegyszerii

gyökér-folyam mindég csak kanyarót, a hagy

máz ellenben mint összetett gyöke'rfolyam

majd orbánczot, majd vörnyegenyt, maide

pirhanyt s a t. hajthat ki a hörte. - Két;

gyökérfolyam azonban nem létezhetik еду

idöben ugyanazon egyénben; igy 11 át két

féle b'örküteg sem jelenhetik megv

vonäsòkat ;' melyeket aztáii а kórjelisniénèlr" ugy a n e g y i d 6 b е 11 а b 6 r ö n. Vörhenyŕ _

2
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és kanyaró összekötethemek ugyan, s vör»

nyegeny alakban ugyanazon egyénben jöhetnek

elö; vörheny és kanyaró azonban ugyanazon

idöben s ugyanazon egyénben egymás mcllett

nem Aállhamak fón. Ezekböl штык, hogy

az egyszerû börkütggek, formájokra nézve

sokkal á Н а n d ó b b a n jelennek meg, mintaz

összetettek; minthogy amazok csak egyéniség

befolyásától fúggnek, emezck pedig még az

összetétel hatalmas befolyásának is vannak

alá теще. Az összetétel azonbau nem свай а

külsö formákat, hanem a belsö lé n y eg e s .

tulajdonságokat is megváltoztatja. Ha tehát az

A börküteg m'agát а В börküteggel 'ósszokö

ti: еду új börküteg támad, mely sem az е

gyiknek,~sem a másiknak tulajdonságait nem

birja, hanem 'egészen más tulajdonságokkal

van f'ólruha'xzva,1 &mint ö n ál l ó e g yé n mu~

шиши; ppa- vörheny és kanyaró, f melyek

nek összeköttebéséböl lesz a vörnyegeny. -~

Minzhogy összetétel által а lényeges tulajdon~

ságok elvesznek: olvész a ragályosság is.,

mint a leglényegesb tulnjdonságok egyikc. Az

összetett kiltegek elvesztik a ragályosságot

még azon esetben is, ha mind a két alapfor~

ma ragályos volt. -- Az összetett börkütegek

nem ragályo'sak ; s igen valószìnü ‚ hogy

'minden nem ragáìyos hörkütegek

összetett börkütègck. Az összetett

börk'utegek soha sem ragálypsak; így tehát

а ragályos börkixtegek soha sem összetett

börkütegek. —-— Minden ràgályos börkütegek

tehát egyszerü börkütegek; sìigen`

valószínüleg minden egyszerü börkütegek egy

szersmind ragályos börkütegck. «

VEzel: ntán szerzö némely börkütegek,

különösen a v'órnyegcny és a hagymáz-kiize¿

gek körhatárzására megyen által. ~ А чбг.

nyegeny mindez ìdeig poutosabb jellemzés

nélkül szük'ólköd'ótt, minek oka föképen ösz

szetételes formájában s legnagyobb részt. kór

jelexxezi elöjöttèben keresendö. Mellözve inea

а különféle kórtanorok egyes véleményeít,

jelen kivonatban csak azon eredményeket kö

zöljük, melyeket sz. tulajdon számos парази

talatainak összvételéböl, s mások tapasztala

taival történt összehasonlitásából nyert.` 

Van vörnyegeny mint önálló börküteg,

mely németektöl Röthel-nek, francziáktól

Rose о la-nak neveztetik. A vörnyegeny u

gyan Willan-Roseolá»ja alatt van fog

lalva. azonban vele nem egyértelmü; WiL

la n roseqlája két részre шик, а ша]—

dunképeni roseola és a vörnyegeny;

az elsöhöz шамот: а roseola infanti

lis, autumnalïs, sat.; a másodikhoz: а

r. aestiva. febrilis, cholerica, ап—

n alla ta. А vörnyegeny tehát föbb jelen

töségü küteg, mely а hagymázos folyamból

ered, éppen úgy, mint a kanyaró a hurutos

bóx. ’

máz, a fölserdülés-korban táma'dja meg fökép

pen az embereket. -' Mindaddig , mig a

v'órnyegeny járványosan uralkodik` megszün

nek а vörheny, kanyarók és himlök. Ha a

zonban amaz шашни, ezek ismét elò'tünnek.

А vörnyegeny soha sem jön valamely vör-‘ '

muy», vagy kanyaró-járvány alatt elö. -— A

vör'nyegeny a vörheny és kanyaró

ból álló ös'szetétel; azonban sem az

egyiknek,sem a másiknak módosítván'ya, hanem

önálló киев; mely зет а vörhenynek , sem

a kanyarónak tulajdonságaival nincsen гони

házva. А vörnyegcny formáját tekinvtve7 сваи

három módosítvàny képzelhetò' : v ö ru ye

geny L_úlnyomó vörhenyrészszel;

vörnyegeny túlnyomó k a n y a r ó

гёзыы, és vörn yegeny egyenlö

vò rheny- és kanyaró-résszel. Így az
‘1810 uralkodott vörnvyelgeny túlnyomó vör-VA

пену -részsze_l = vörhenycs v'ölruye-`

вену (rubeola scarlatinoides) volt; a chole~

ra-járvány alatt elöjövö vörnyegeny túlnyomó

kanyawó«x“észszell = ka nya ró s v ö r n у е -

—— A'vörny'egeny,'siiiiœ'mi'rrr a bag-y'- " '
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geny (rubeola morbilloidos) volt; végre azon

küteg, mely 5 hagymázos betegen a betegség

5-ik napján hurutos jelenések шт ütött ki,

vörnjegeny egyenlò' vörheny« és kanyaró~

résszel = közönbös vagy hagymázos

v ö r n'y е g е n y (r. neutra vagy typhoides)

volt.  ,

А gyürüs vörnyegeny külön l'ajl.

ke'pez, s hármas t. i. vörheny, kanyaró és

csanálanyból álló összetétel. - А vörhenyes

vörnyegeny soha másképen, mint önállólag és

` járványilag látszik гашиш,

szoros kapcsolatban van a hagymázos lázakkal,

soha. a vörheun yel. -- А kanyarósvör

nyegeny csak cholera- és hagymáz-járványban

jön elô, - s a hagymàzos vörnyegeny ki«

zárólag csak a hagymázban elò'forduló bör»

küteg. ~ A hagymáz azonban kórjeleneti kü

tegeket is teremt, melyek által biráltatik;

ide tartozik az orbáncz, а pirhany,`a

k a n yaró s vörnyegeny, a buhor~

nya«kiiteg és a csanálany. Miudezen

kütegek ogy természetes rendet képeznek,

minthogy ugyanazon gy'ókérfolyamból támad’

пай; ebböl szinte kitelszik, hogy Willan

mesterséges fólòsztása igen természetes 161—

osztás, midön mindezen küteget ogy rendbe

(Exantbernata) sorozza.  Nem létezik губ

kérfoiyam, mely annyiféle börvirágo»

ka't hajtana, mint a hagymáz. A hagy

máz a legtöbb heveny és kórjeleneti kütegek

gy'ókérfolyama`r s a vörhennyel, kanyaróval

és himlövel is szoros összefiiggésben van;

miért legalább is oly réginek kell lennie,

mint azoknàk. А hagymáz tehát tökéletes kü

teges kórfolyam; s` az uralgó kóralkotmánytól

fligg, ha ez vagy amaz börvirágot bajt. 

Bélhagymáz -, hagymáz ta k 11 á r ty a - vi

г á g z á s s al ; kiìteges hagymáz  hagymáz

hör-«virá gzässal. Minthogy a küteges

hagymázban sem hiányzik a Iakhártyaküteg;

úgy látszik a bélhagymáz az alapidom. s a

s mindenkor.

kiiteges hagymáz a korcsidom. ~ А bélhagy~

máz ragályos , ha bár semmi börküteget sem

hajt. Nem lehet tehát, bebizonyítani: hogy а

küteges hagymáz а kiiteg mia`tt ragályos.

А kliteg tehát nem látszik a ragály vìvöjének

lenni; hanem а küteges hagymáz azértragá#

Iyos, теге hélhagymáz. _

Végre sz. még némely ñgyelmeztetése

не: teszen, _melyeketa m ü n yelv et, rend~

петь, elnevezést, és jellemzést

illetöleg általában, Skiilönösen a börbetegsé#

gekre néive szükségeseknek hiszen. (Medic.

Jahrh. der k. k. österreich. Staat. 1844. Jan.

~ Febr.)

Meczner.

91. А втаще- çlhárltápn n

„двух-мина нац-111 Marschall Hall egy

elöadást olvasott fól a londoni orvosi társulat

elött 1842ben, melynek föbb pontjai a kö

vetkezök: А gutaütés elháritásasgyógymódja

tekinletéhöl szükséges annak különféle _okait

szem elò'zt, tartanunk, s ezek:

‘1-ör. Vérböség (plethora); ennek kór»

jelei ösmeretesek, de különbség van a két

tény között, vajjon а gutaütési roham сви

pán csak vérnyomás által okoztatott~e min

den vérömlény nélkiil, vagy vérömlény valav

az inditó ok? А elsöbb esetben пазу és erò's

érvàgást hir el а bewg, mielò'tt elájulna; és

megmentésére szükséges is- ily erös érváv

gást tenuiink. А második esetben a »vérzés

megrenditi a'vérrendszert, és a beleg kevés

vérvesztés útán is elájul; és ezen kevés vér»

meunyiség vesztését is nehozen szenvedvén,

nagyobb mennyiség vesztése halált hozand. A

gutaütés e két пашете]: kórösméjét 111916195,1

а vértolulás az arcz pirossága, a tiszta щ;

lódás теней; ellenben az agyvér edényeiy

elszakadozása esetében az arcz sápadtsága és

'ósszeesése vannak jelen; de j'óttek plár némi

esetek elö, hol e különböztetési jelek hiáuyv

ч
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zottak, és az ilyen esetekbm csupán a vér

ветка; gdhat bizonyoS ujjmutatást.

2-or. Vérhiány (ina-nition), mit közön

вёсен, vagy helybeli vérüri'tések hoztak elö;

ez gyakran szédelgést, és más kórjeleket is

okoz, melyek gutaütéssel fenyegetnek. Ezen

állapot elárultatik az arcz sápadtsága által,

melyhozjárul ájulásrai bajlam, szivdobogás,

idoges leverlség., e kórjeleknek Ieginkább

üresgyomorrai шалава, szék letételek „нац

rögtöni ацтека, ágyból fölemelkedés, haj

long-ás stb. ниш elöjötto. А kóreläzmény is

utmutatásulszolgáihat; mert a kiiiritések, bár

а kórjeleknek mulékony javulását okozt'ik is,

. mindazáltal azokat tulajdonképpen rosszab

bakká tették. Elienben ezzel ellenkezö óvato

san aìlkaimazott kezelés jót teend ¿a betegnek,

és a kórismét biztositandja. Ezen Шарм; а:

verhiány; azonban valósággal gutaütésre ve

zethet, miután az agyban vérömlény történt.

Dr. Denman egy ilyen esetet tett közönsé

gessé, hol hosszás'ldeig tartó méhvérzés kö

vetkeztében történt kimerüiés, és vérhiány

шёл az agyban vércsomó találtatott. Hasonló

esetröl tudosit Travers; de ez a vérbocsátó

gereliyeli visszaélés eredménye volt, és

akkor jött elò' a roham, midön még a ve'r a

lm' visszcréböl folyt. Harmadik esetet Ham

mond kísére- fìgyelommel7 s ez szüiés után

történt: a betegeitv féloldali szé'lhüdés [opte

meg. de melybôl kiépült. Tudjuk hogy is,

métell;A erös vérhocsátások magokban is erös

érütest hoznak eiö, mely-et ugyan ezen bá

násmód folytat'ása mellett nem tudunk meg

gyöngiteni.

3-szor. Senyv és étvágyhiány. Minden

kétségen kivül van, hogy hosszas étvágyhi

ány mellett a' vér kóros tulajdonságot vehet

magára: ezt bízonyi'tják a kelések stb. Шпе

ményei; a nyelv és száj nyálkahártyája'nak

kóros minösége; a külbör állapotja, kivá

lasztások stb. Valóban a hosszas étvágyhiány

‘

és senyv kiséretében gyakran látunk oly jeleket

шпицы, melyek gutaütéssel vagy féloldali

szélhüdéssel` fsnyegetnek. Ezen bántàlomnak

egy alakját mutatják elö következò' kórjelek;

szédelgés ájulásrai hajlammal, under, hideg

ragadós izzadság , -néha szélkór. A нами, és

más végtagok könnyen megbidogülnek. A màj

elváiasztása gyakran hiányos; és a yizellet

húgysavàs sókat üllepit. le. Az ollyan esetek

hen nagyoo ártalmasak a vérbocsátások, és

Csak kevés nadályok alkalmazása is gyenge

séget, és halványulást hoz elö, mely hete

kig eltarthat. — ‘

Legjohb gyógymód ha а kiválásztáf.

sokat javítjuk„' vagy az életmüség zsonyos

voltát összetott alvefůzettol, rheum-forrázat

tal, tarmits-, s kína-fözcttel elöseg-x'tjük, Aeze

ket egyenkint, vagy inkább egymással össze

kötve adván ; hasznos szer шее a vasas bor

(vinum ferri), ketted szénsavas haméleg, a

gyomor-erösitök, zsongítók., sth.; e танец

gyöngén tápláló. étrend, testmozgások, sós

-- vagy esöviz-fiirdók, börkefék alkalma

zása stb.

4-szer. Köszvény. Szerzö gyakran ta

lált összefúggńst a köszvény.A között és> húgy

savas kórszuny -~ gutautés - féloldali szél

hüdés rohamai között. Az alve összetett föze

шнек, а ketted szénsavas hamélegnek, és

vasas bornak hosszas ideig történt használaza>

gyakran elforditák a fenyegetö gutaütési ro

Iherxiokatl a köszyényesckröl. - Az öszike

hora (vinum colchici autumnalis) kis ada

gokban, napjában öt cseppenkint adva ‚. ke'

> pes legyözni a különnemü köszvényes kór

szúnyt.

5-sz'ór. A szivbajok. Regen el van-ös

merve7 hogy а szivbajok gutaütésí rohamokat

okozhatnak; különösen a szívnek túltengését

а gutaütés gyakori okának tartják. E iész-l

ben Frauczia-országban különféle véleménnyel

vannak; Andralazthiszi, hogy а túltengés va
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1611611 gyakran- olioz `gutaiitást *) ; mìalatt Louis

ellenkezö véleményben van. Klétság. kívül

különben hasonló körülmények között sokat

teheta sziv tultengése a guta füiési roham

elöhozására; de szintén eröteljes okaiulï lép

пек fdl а vértoluiásnak és ваш-616511011 azen

kómk, melyek a vérnek az agybòli vissza:

folyását gátoiják; igy a szi'vtágulás és abil

lentyùk liibái. A tultengésnek legveszélyesb

neme sem mutat gyakorta vértolulási Шпе—

ményekre; de nincs oly szivtágulási nehezebb

bántalom, vagy billentyü~hiba jelen, melyet

az arcz kékes vörössége , álmosság s más gu

taütéssel fenyegeiö kórjelek ne kisérnének.

6-szor. Izom-erötetések. Ezekre mind

azok alkalmazhatók, miket a szi'vkórokról

mondotunk: azon erötetések, melyek a vér

nek az agybóli visszafolyását hátráltatják, ha

tányosabb okai a gutaiitésnek, mint azon erö

tetések, melyek az iiterek által vezetett vér

nek a föfelé todulását elò'segítik. Ritkán hal

lunk oly gutaütéses esetet, mely sebes futás,

vagy hegyre hágás alatt állott volna be; el

lenben gyakran jönek elö ily esetek а hányás

alatt, vagy a székletételek alatti eröteiésI kö

v'etkeztébcn, szülés alatt, nehéz terhek cme

lésekor, (köhögés alatt is). — Söt minden

olyas erötetések alatt, melyeknél a lélekze

tet vissza kell tartóztatni, s igy a vérnek

visszafolyása meggátoltatik.

7-szer. A hajszál-ede'nyek betegségei.

— Ezen okoknak a gutaütésrei befolyzisa

hólttesti vizsgálatok áital kétségkivülivé té

1611011 (?). Néha kitágulva találtattak ahajszál

edények, néha a legfinomabh üterecskék vol- =

 

*)`A gutalltésnek a szív baigyomra tultengéséf'

veli összeñiggését az újabb idökbeu bizonyi

ták be — M о 11 r а С а 5 р е r hetílapjában

1840 ‚ M a 11 a r , az Archives génór. 1841.

lapban, Bell `Bénjamini Edingburgban egy

naplóban 11841. -—

tak megcsontosulva (1?) —- 116116 egy leis-ütérj

tágulatvolt jelen. Más, fontosabb täncményaz

agyvelö lágyulása, mely- oka (?) és egyszers

mind okozata is lehet а gutaütésnek. (Jahr

bücher der gesammten _Medicin von Schmidt.

Jahrgang 1843. Bd. 38. Heft. 2.)

N e v á k- S.

88. ldült ngyvizkórbnn történt

lecsnpolńs eredményeinek mél

шалава; West Ká'rolytól. A szerzö

56 idült agyvizkóri esetet számlál elö, nie

lyeken a fejvi'zcsapolás következò' eredmény

nyelviietett végbe: 16 esetben mindjárt mii

tét után kedvezö siker mutatkozott; 40 eset

halállal végzödött. Hogy azonban a gyógyitás

e betegségben tökéletesnek mondaihassék,

sziikséges , hogy a beteg mütét után még jó

ideig szem elött tartassék; már pedig e fól

tétel a~~fónemlitett 16'eset közt 4~ben csak

igen tökéletlenül, 9-ben pedig éppen nem

tai-tatott meg.' Altalánosan tehát mütét után

csak látszólagos javulás következett; minthogy

а vizgyiilem mindenkor 65 annál gyorsabban

tért vissza, mennél gyakrabban viteiett vég

be a mütét. A szerzö tehát ezen okoknál'

fogva a lecsapolást idiilt agyvi'zkórban, mini.

annak gyógyitását éppen 016 nem 11026 5 ha

szontalan szert t'ókéletesen elveti. (London

med. Gazette April` 1.842 s Öster. med. Wo

chenschr. 1843. N-ro 1.

 _ _Mecznen
.-.'а-‚ -n ‘ .'l'

89. Анд-шиш

nel; Dr. G ree n-tf'il. A szerzö 30 esetei. hoz

016, mely-eine következò' észrevételeit ala-_»

pitje. Az agygiimök gyermekeknél aránylag

gyakrabhan fordulnak elö, s nagyság, hely

65 számra nézve igen különbözök. Az agyés

hártyai gyakran legkisebb boncztani változást

néha azonban ez utolsók azsem mutattak;

agy gyurmájával erösben összeiîiggve, vérteive

és megvastagodva taláitwak. Némeiy-esetek
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ben az аду gyurmája igen' ellágyulva, mintegy

péppé változtatva volt,

Okokra nézve csak annyit mondhatni,

hogy ezen betegség is ugyanazon alapbajtól

származik, mely más életmüvekben is gümös

letéteket fóltételez. Ezek mindenkor a mell

és hasüregben is találtattak, s nem ritkán
valamely heveny börküteg után Itámadtak. А

1:6г]е1е1‹ igen különfélék, és igen rendetlenül

folynak le; 5 esetben éppen semmi jele scm

iapasztaltatott az agybántalomnak, 3-ban сви

pán fôfájás vétetett észre; А kórjelek húzamos

és heveny idöszaklra лёд-е osztathatnák fól. Az

elsöben, mely 6 `héttöi  2 esztendeigtari«

hat, a jelenések 3 osztályba sorozhatók, а

mint a betegség vagy föfájással, vagy gör
(zsölgkel, vagy azonnal szélhüdéssel kezdödik.

Aheveny idöszaìkban`7 mely 30 eset közt 13

szor tapasztallatott , szinte igen változók és

rendetlenek a jelenések,l s többé kevesebbé

а heveny agyvízkór tünetcihez hasonlítauak,

melyektöl leginkább szabdaszerütleuségök ál.

tai különböznek. А kórhatárzat éppen ez 0k

ból igen nehéz. А 'gyógybánásróh mely jef

lun vbezegségben csak óvó lehet, keveset

mondhatní. Legtöbb sikert nyujtott még a

geny-szálag ,' s maradandó h'ólyaghuzók.

(спеце méd. d@ Paris 1843. Ы-го. з. és

Öster. med. Wochenschr. 1843. N-ro 8.

Meczner.

90. Néhány jegyzetek az ab.

düh elhńritása körůl: Dr. Fab (ат-1.61.

А kutyák-, rókák-, farkasokon stb. elöjövö

dühkór több okok eredménye, melyek vagy

elökészitök, vagy катим; kórelöhozók. Ide

számolták hajdan а nagy höséget, de jogta

ianul; meri e kór a meleg öv alan sokkal

rìtkábban jön elö, mint nálunk, s itt is

gyakrabban télben, mintsem nyáron. De a

пазу hideg sem okozza e шт; mert az а

magas éjszakon a кыш, farkasok s rókák

пазу mennyisége mallen igen ritkán, vagy

épen nem tapasztaltatik. A legtöbb tapaszta

latok oda штатам, hogy е kór kifejlödésé~

nek leginka'bh kedvesz a nedves hideg lég

mérséklet, s a légmérséklet hirteleni válto

zata, különösen а hidegnek rögtön" melogbei

átmente. A kutyáknak Europában szokássá

váilty természet eileni tápláléka is sokat tehet

erre; de közvetlen nem fejleszti ki 'n' kórt.

Éppen ё: áll a nemi lösztön ki nem видным

sére nézve is. Ha ezen öszt'ön ганзы-мг; ki

elégitéséuek eröszakos gátlása annál hizonyo

sabban elöhozandja a düh kitörését, mennél

nagyohb volt az ösztön, és menue'l inkábh

szövetkeztek ahhoz más indulatok is, példa~ y

ul harag, az öszt'óu kielégítésének gátlásakor.

Ez utóbbì ok igen sokszor, ha mindjárt nem

a dühösséget, de más kórokat képes elöhoz

ni a kutyákon, mely kóros állapotban ha a

kutya sértést okoz haragjában, a harapott

seb éppen azon következményeket vonhatja

maga után, mintha a. harapó kutya veszett

lett volna. Az ebdüh okaínak ugyauegy so

rozatába шиш: ezzel azon tény is, midön a

szoptató állatoktól, решат а macSkàktól,

`egyszerw minden fiaik eröszakosan elvétet

nek. - 

A mondott okok а természetiszabadság

han élö állatokon veszettséget nem hoznak uv д

.gyaul elö, s mégis azokou is каш az mind

szorványosan, mind járványilag. Más «'.ikok-`

nak kell tehát közbe jönniök, melyek, mint` n

hogy nincsenek kiñìrkészve, daczolnak min

den palástoló gyógymóddal, s rendszabályok

:kaL A veszettségtöl óvó szabályok alkaima

zata tehát csupa'n az emberek szomszédságá~

ban , s velök együtt élö állatokra vonatkozó~

lag megkivánja; 1) hogy mindazon okokuak

ellen@ munkáljunkI melyek kórrai hajlamot

niegaiapl'thatnák; 2) mind azt eltávolítani, a

mi а dühösséget kifejlödésre, vagy kitörésre

шпата. Legegyszerübb 'óvó eszköz volna
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természetesen az állaloknak egész ki»

irtása, melyeken a düh önkényt'esen kifej

lik; de ez sok tekintetben nem alkalmazható.

Hanem а 100011011 mód kivihetlensége nem

zárja ki azon eszmét, hogy, amennyire lehet,

kevesbítsük azon állatok számát, melyeken a

veszettség eredetileg kiszokott fejlödni. А ku

tyák hihetlen nagy száma tehát kevesbítendô'

lenne. „ (Szerzö szerint a würtembergi király

ságban közép számot véve 74200 kutya van).

Ezek kevesbl'tésére a nagy kutya-adólegjobb

szer; fóltéve, hogy ezen adó alól lehelségig

kevés fólszabaditás történjék. A* nagy adó

mellett szorgos rendöri figyelem mellett lar

tassanak a veszettséglöl könnyebben meglepet

hetö'kntyák, mint a közönséges (Spitz) -— ju

‘ hászkutyák, komondorok, és mészáros-ku

tyák; és tulajdonosaik lartozzanak szintén e~

' 1‘65" fe'l'e'leli "te'rhe ala'ttV vigy'ázni , `."l'l'eleln'i 'áY

bajról, akár önkénylesen, akár másként 1111111

is ki a veszettség kutyájokon. «~- E mellell

következö inditványokal teszen szerzö: l)

Minden kutyaáulajdonosnak törvényileg le

gyen megbagyva, hogy kulyája számára egy

ólat ,épitessen, és_ 112 jó karban tartassék.

melyben a kutya, ha megbetegszik, 101101110

66 legyen; 2) Minden kutya»tulnjdonos erös

büntetés terhe alatt köleleztessék kutyńját.

ha csak egy kissé beleg is, az ólba vinni (s

a rendörség erröl hihetöleg jegyzö könyvet

viend ?) 3) Gondoskodni kell arról. hogy a

kutya a rendes teli s tnvaszi bagzás ideje

alatt minden marakodás nélkül közösiilhessen.

4) На egy kutya megñadzotl, arról а rend

örséget tüstént tudósílani kell, hogy ez á fó

löslegesek megölésekor a nemi helyes тёщу

га ügyeljen. -5) A rendörség lartozzék а ku

tyák meglévö szániárol jegyzö-könyvet vinni,

és minden életben hagyott kutya-kölyöknek

tüstént a világra jötte ulán érczlemezt kell

nyakába alkalmazni, melyre а 1111а16000511е—

ve legyen irva. Egyszersmind tartoznak та—

gukat а kutya-tulajdonosok а rendörségnél

jelenleni, ha valami módon kutyájokat elvesz#

lék, s más kutyára akarnak szerl lenni. 6)

Rendò'ri szabály, nem kinek kinek saját teszé

se határozza el, mennyi kutyával birjon. 7)

Minden szabadon futkosó kutya úgy nézessék,

10101 5е11111ё, azéri is bär ki ¿nai щедыеь

hessék, 561 а rendörségnek kötelessege le

gyen ezt tenni. 8) А kutyák nyirése kivált

öszkor, télben, és tavasszal meg legyen 1111

va; mert а kutyák ez által a lég-inérséklet`

rögtöni változatának tétetn'ek ki, ez pedìg,

mint tudjuk, a dühet elöhozhalja. 9) Minden

kutya-hirlokos a kutyákkali bánásról, 'azok

veszettségének okairól, ösmertetò' kórtüncmé»

nyeiröl, gyógyilásáról a lisztviselöség` által

kiadandó tanîlmánnyal láttassék el, és köte

lessége legyen а21 mindig házánál tartani.

А ki elött az inditványzoltv rendszabá

lyok igen keményeknek telszenének: gondolja

meg, hogy a kutya valódi természeténél fogya

ragadozó állat, és veszettségi korában ege

szen visszont azzá lesz. (Jahrbücher der in

11. ausländischen gesamm. Med. v. C. Schmidt

дащапддмз. N. V.) Novák S.

91. A frisen впадин dióolaj,

mint gyógynzer az выни- ellen;

(Névtelenül) - Perzsiában а veszett kutyák ha

rapása ellen, következö csemény által, egy

igen egyszeriì, de egyszersmind hatányos

szernek jutottak nyomára. Egy vcszett kutya

beszalad egy dióolajgyárba, s 011 megharap

egy munkásl, a ki ijedtében elszalad, 5 a

zavarban hele esik egy olajos kádba. Еву má

sik munkás oda fut, a szerencsétlennek se

gélyére leendö, s a mint a kutyát agyon a

karja iitnih ez ò't is megharapja; s a sértés

kövelkeztében ez meghal, mig a másik min

den rosz következéstül menten maradt. Ugyan

az a kutya még több egyént is megharapott,

de а fris dióolajnak külsöleg - borongatá
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sokban —— s bensöleg tett alkalmazására a

többi mind szerencsésen kigyógyult. Egy an

gol orvos szemtanuja lévén mind az emlitett

eseménynek, mind pedig az alkalmazott gyógy

mód szerencsés eredményének7 ez egyszerü

szerrel már több emberne-k megmentette a-z

életét. (??) (Gazette med. di Milano 1844.

N-ro 6.) Karácsonyi.

9%. Az едет. (cauterilatio) l

némely égetók haunáról bizonyos

bůrbètegsègek orvoslásában ; Dever

' gie Alphonstúl. Az emberi életmliséget meg

támadó betegségek 'közt alig van egy is, mely

oly konokul ellent állana a gyógyszerek ere

jének, s visszaesésekre oly hajlandó volna,

`mint 'a börbetegségek; minthogy leggyakrab

ban belsö okok által tételeztetnek fól, me

lyeket а leggondosabb vizsgálodás által sem

vagyunk képesek gyakran fólfedezni. Azon ki

v'úl ezen vbetegségek még folytonosan fóntar

iathatnak a beteg alkotmánya7 az idöválto

zás, a шью: s más egyébb idegen testek,

valämint saját elválasztványok (secrete) мы

is —‚ ůgy hogy a betegségek fó'lállhatnak még

akkor is, midön a támasztási ok már régen

megszünt. A börnek rendes'szövetét lassan

megváltoztatják, annak elválasztyányait meg

módositják, s új életet alkotnak , mely свай

mély béhatás által forgathatikföl; ilyenkor

gyakran minden siker nélkül alkalmaztatnak а

lágyitó ‚125095116, fóloldó szerek ; továbba а

dárdany-készítmények (antimonialia), a mi

reny (arsenik), iblany, körös~bogárfestvény

sat. ; s Csak а kellö vigyázattal'alkalmazott ége

tök hoznak jó sikert elo'. Sz. ezen értekezé

sével tehát újolag az orvosok ñgyelmét ezen

szerekre akarja irányozni7 továbba azoknak

egyes esetekbeni alkalmazását meghatározni,

s különféle bántalmakban 'az egyiknek másik

fölötti elsöségét kilalálni. Sömör (herpes) el

lenrmár regen használtattak az едешь, ké

söbben azonban azok, szintárok (charlatan)

szereinek tekintetvén, ismét elvetettek; mig

újabb idöben kiil'ónösen Alibert által újo

lag használatba hozattak volna. Alibert

pokolkò'vel orvoslá a börtegségek némelynè

meit; késöbben mások által ez elhagyatván,

helyette a halvsavas horgag (chlorsaures

Zink), _és az iblany-olvadék hozattak haszná

latba. Sz. szinte , ' mióta St. Louis kórházbani

orvosi hivatalát viseli, gyakran jó sikerrel

alkalmazá az égetò'ket, s kiil'ón'ósena bö'rbe

tegségek 10 nemében ajánlja ezen szereket:

t. i. a recsetes és mohanyos izzany- (Eczema

impetiginodes et liohenoides), a rágó és kö

pasztó recset-(Impetigo rodens et decalvans),

a fekelyesülö> mohany- (Lieben agrius), a ko

leses sömör- (Herpes miliaris)7 a gümöcsös

állsömör- (Mentagra tuberculose), a gümöcsös

eveny-(Lupus tuberculosus) és а pikkelyes

e's evenyes sejtkoszban (Favus'scutulata et

iupinosa). Ezen betegségekközt vannak néme

lyek, melyek beven-y és idült formában,músok

csupán csak idültformában jönnek elö. Átalá

ban véve heveny idomuaknál az égetök al

~kalmazását, kevés kivétellell elveti. Csak ak

kor használandók, ha a lobos kórszak elmult,

a bör halványabb s'átalában tompább állapo

tu lett. Ègetésre szerzö a jegeczes kön'élegsa

vas ezüstéleget (Arg. nitric chryst.) használ

ja, még pedig 3 féle olvadékban: az elsöben

1 rész könélegsavas eziistéleg 1 rész vízben, a

másodikban 1 rész 5 rész vi'zben, a harma

dikban 1 rész 10 rész vl'zben van fólolvaszt

va. Az utolsót sz. legtöbbször használja; а
jegeczesedett könélegsavas czüstélegnek yazért;

ád elsöséget pedig a pokolkö fólött: mint

hogy jegeez-viz hiánya miatt ez utolsónak

olvedéka sokkal erösebb, mint sziikséges le

endhetne. Igen паду kiterjedésénél a börhe

tegségnek, nem kell azonnal az egész генны

re, hanem csak egyes részekre az égetöt al

kalmazni; e mellett pedig folytatni kell а lá-

gyl'tók штанам: mind addig, mlg а bô'r'
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rendes szövetelmét (textura) vissza nem nyc

ré. Azonban az égetést nem kell igen gyak

ran ismételni, s mindenkor 4—5 napi sza

bad idöközt hagyni. A fekélyesülö mohanynak
minden egyes bubornyájára (papula) ikell а

pokoikövet aikiilmazni. Nom kisebb sikerrei
alkàlln'aztatiká pokolkö-a sycosisban vrigygii-A

möcsös állsömörben, — egy idöben идуща

kat és gözzuhanyokat is használván; bobor

osos állsömörben (mentagra pustulosa) meg

nagyobbelterJedést okoz a pokolkö.` A kòleses

söinör, ámbátor gyakran kénfiirdök és lágyitók

által is gyó-gyitathatik, szinte Vmegkivánja az

égetést, fökép akkor, midò'n kültekintetre
nézve kissé al fénylenyhez (Psoriaris) hason

lit. Éppen úgy áll a dolog az öv-sömörrel

(Herpes circiniiatus) a czombnakbelsö feiüle

tén. A fólsô' vagy alsó njk húzanies recseté

nél szinte igen hasznes a fönleirt erösebb v.

gyengébb olvadéknak"alkalinazása. igen паду

sikerrel alkaimazza szerzö а halvsavas borga

got az orrszárny vagy a belsö szemzug ma

ró recsete (impetigo rodens) ellen. Az ége

teit helyre nem szabad aztain sem mosásokat,

sem lágyitókat .alkalmazni, hanem magára а

természetre bizatik a pörk elválása. — Ezen

mód szerint gyógyitott meg sz. egy maró recse

tet, mely egy hölgynek belsii szemzugában мы

10 év óta iétezett, s mely a legkiilöni'élébb

szerekkel mindekkoráig daczolt. — Giimöcsös

evenynél szinte ezen szert használja, belsö

leg pedig csak a májolajat, iblany-készít

ményeket vagy а körösbegár-fetvényt rendeli.

Az égetö mindenkor csak kis helyen alkalmaz

tassék, s mindenkor meg kell a p'órk elvá

lását. várni, minekelötte másodszori égetéshez

fognáuk. Evenynél (Lupus) nagyObb sikerrel

használja sz. az iblany-festvényi. (Rp. .lod pur.

gr. кущ, Aquae destill 5jjß, kali hydrojod.

q. s. ut jed. rest. solut). Minden reggel meg

kell újitani az égetést. A savanyu könélegsavas

higagot szerzö gyakran jó sikerrel alkalmazá

а kopasztó sejtkosz- és recsetben, ritkábban

látott ezen szertò'l sikert' az evenyes sejtkosz

ban. "Végül még sz. értékezéséhez azon ész

revételét csatolja : miképaz égetök a börbeteg

ségek orvoslásában csak segéd-szerek gyanánt

teirintendök.` (Bullet. de therap. Jan. 1843.)

" - Meczner. 'f

93. А homlok- és halánték

tńji ввел-пашни! (Proiopalgia) .7

Dr. Puppi Alajostól. —— Miután sz. külön'ó;

sen az arczzsába ellen annyira ajánlott амб

(Groton) oiajat többszöri sükeres haszuálata

után is mint olyat, melyet.hatása alkalmaz

tatása helyénél sokkal tovább szokott terjed

ni, nem kis keilemetlenség —- s nehézséggel

járónak talälta: az arczzsába ellen többszert
kisérte meg, s azok közt va {бы Ье1ёпс1е1ю1а{

jat (2 dr.) eczetsavas szunyallal (acetas mor

phii) (l gr.) ke'nöcsben legsükeresebbnek ta
pasztalta elieunyira, hogy több mint har

mincz esetben hozott e gyógymód által nem

csak gyors., hanem tartós gyógyulást is elif.

Különösen szembetünö hatása volt e bekenés

nek egy 50 éves ideges férfìnail, a ki több

év óta már a legkiuosabb idöukint visszatérö

homlokzsába-rohamokban szenvedett, s min

den gyógymódot süker nélkül hasznáit, az

emlitendò' módon történt fentebbi kenöcsnek

használatára pedig iszonyu kinjaitul 8 nap

alatt tökéletesen megmenekült. ,_

Sz. közönségesen fél obonnyi mustárliszt

böl pépet készittet s azt a fájdalmas helyeri

hagyja egy óráig; aztán а nevezett olajjal a

bántalmas részt bekeneti, s a bekenetést

minden két órában ismételteti; а mustárpóp

alkalmazását pedig vagy mindjárt más nap, ’

vagy pedig a köriilmények Szerint csak Мёд

söbb. ~ 1

А bekenetésnek 3—4 napig, a muster-v

pépnek pedig 2-3-szor tett alkalmazása kijil

zönségesen elégséges а baj пашет elken-l

2 0
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шейте. (Schmidts Jahrbüch. der gesammten

Medicin 1844. N-ro 1.)

Karácsonyi,

9A. Еву cnúzol are: - целят

ńél gyógyltála а ноги! (ltrychni

num) »or идиш »halma-¿m мни:

Сапе Roberttöl. ~

Еву 17 éves leánykának bal arczfele meg

hůiés következtében szélhüdött lett.. A bántalom

а 5201100 tllneményektöl kisértetett , csupán csak

поп egyetlen egy sajátságosság vétetett észre,

поду a'bal arczidegre a гш szomszédságában tör

gén; nyomás erös Штат“ okozott. Cane az е

g_ész bántalmat csúzos gyuladásnak vevé, mely

тер az arczìdeg környékét lepte meg; miért is

sós швами rendelt, s катает пааыуош és

hólyagàúzókat тащишь а bal „сцене. Ezen

szerek мандата! elmult ugyan az érzékenység,

а s_zélhůdés azonban тез folyvást fönmaradt. Mar

czius 24-kétöl kezdve жена: а hólyaghuzó~sehre

пароним kétszer И szemerilyi szoralt нищем ‚ s

пьёт Царств 27kén az arcz nevetés közben Ве

veghé voli. jobb oldal felé húzva,s a szem már

tökéletesen becsukathatott. A beteg ш vullá, позу

minden alkalmazás után mintegy óra hosazáig шаги;

rángatodzást és ugrándozást érez a bántalmas arez

félben. A szoral адаптации nagyobbítotl. adagban

[1l/3 szem.) folytaiatván Aprilis 2-kán az izmok ereje

vissza kezde témi s Aprilis ‘ZO-kán а gyógyulás

lükéletesen be volt vëgezve. (Dubi. medic. Press.

’1842 Sept'. 28.) ‚ Meczn er.

95. подцепите. nord! вин!

$)'6$уичп:‚ Sempletöl. ——

Connor J. jö egészségü гематомами, ki

azonban hivatalos foglalatosságai köveikeztében igen

„man n hides, és nedvesség behanásának von

kites/e, [забитая lett. a nyaka, mely fájdalom

свах hamm` a j-obb arcz izmainak mereredtségével

в szólásbani nehézséggel кашек össze; azon kl'le

més шинам is érzett МЫ]: szemén és палате

un. 'lßQJ-lki Ont. :ls-kán történt orvosi ïizsgá-I

ища: xnáu' n jobbik arczfélnekv szülhlldése честен

észre , mely szokott jelenésekkel дам. Hálnyborn

köböl, keserů-só és sennaforázatból készlilt hns

hajtó alkalmazására semmi változás sem гаранти

Lott. Sg. e,rre hólyaghúzót akart, az arczideg kijöve

Lelének tájékára Létetnî; azonban a beleg elillant, s

a1 Univ. College Hospital-'ban keresett menedéket,

hol Dr. т n о и so n «alsqu мытым; «1ka

тащишь: s а sebes helyre aztán szorult hinteren ;

ezen hánásmód által hamar és állandólag gyógyitta

toit meg a beteg. (The Lancet 1842. Sept.. 17.)

Meczner.

96. A; anvil-roza (locale enr.

пищит) ‚пыл-мелен elleni субду

патлы-ш; Payan-tól. - Szerzö már

1841ben egy kis iratkák bocsátoty. цене, mely

ben megmunatta, hßgy az anya-rozs nem свай

а méhre, hanem a húdhólyagra, .végbélre

és alsó végtagokra is hat fölizgatólag, 11033!

ha azon részek bizonyos eröhiányos 211111901—

ban vannak; vagyis rövideden, hogy ezen'szer

agerinczvelö alsó részéhez különös visszony

ban áll, s hogy különösen azon részek s_zél

hüdése ellen hathatós s_zeij. Аден iratkában

közlött kóresetekhez sz. jelenleg 3 következç'í

esetet csatol;

1) Auquier 40 éves, 2 hónappal ezelött

gáthúsra eseti, melynek következtében a testnek

alsö része szélhüdött lett; ezen Шарм, valamînt

ugyanezen esés катками“ támadott húdsipoly

is а marseille-i компании alkalmazott erélyes or

voslás Alta! штатными. Marseille-böl Aix-be u

tazvún, а szekér okozta rázàs következtében ismét

visszatértek а szélhüdési jelenetek; a tökbörék igen

тащат; а beteg jobbik мы” többé föl nem áll

081011, s ezen паник görcsös rángásiban szenve

den.. Lágyiló horogatások a tökbore'kra, такову—

шг1а1тп ЬеабпзШёэек а jobb czombba. ¿s “миг.

dök lecsilapíták kissé a tuneményeket; a végtagnak

gyengesége azonban Мучает fönmaradt, s kultig

féle gyúgyszerek alkalmazására sem tünt el , úgy

вдову a beteg csak ‘2 mankó segitsége'vel járhatott.

Erre szerzb' az anyaro'zst rendelé, iigy hogy abból

naponként regge! 'ogy grammemyit (13 szemernyit)

vegye'n be а beleg: mire ватта] ezen пешек

izgató hatása теще“ észrc. Az el_s_ö adag in_án а

1оппа1 in-rángások tapasztaltattak а szélhüdött tag

han , melyek éjjel »Es nappal gyakran чашами“,

s melyek alain а lagnak ereje нём. Hat парта u

elsö ваш; Ьетыые után, miután шаг 2 nap 6ta 1%;

gramme-mit 120 szemernyit) ven be паровым :i

szerböl, а heteg nyilatkozék: mikép tegnap már

еду mankot félretévén, csupán csak a másiknak és egy

botnak segitségével ввёз: napig штатом. м anys

гоп M innig вышитым, il“ »EY ‘A’

wlw трещин евуааегге шаг Zgraggingmyit, ven
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be." ниш azonban Штатам ‚ тйпшову kis сам-

vaságot okozott, s minthogy az elsö паронит ta~

ритмами javulás ezután többé nem öregbedett.

Úgy láLszik, késöbben sem lett ezen beleg jobban.

‘2) R. 30 évcs lovas katonatiszt ‘20 попар

pal ezelött hlrtelen az alsó ve'gtagok szélliüdésétöl

lepelelt meg, mely n húgy- és hélsár {икать nél

кип elmenetelével voll szb'vödve. Ezen szólhüdés

nek oka, úgy látszott, mértéknélkilli bujasúgban

volt keresendö. Minekutánn a beleg kiilöni'éle gyógy

szerek» és gyógyvizeket hasznáit volna, Aixbe )ö

vén a szerzöhöz lolyamoelott, s енот a катит

állapotban találtatott. Kissé кочану, járhat ugyau.

hanem azonnal elfáradván, ülésre kényszeríttetik.

А jobb láb erösebb а balnál, hanem egészen ér

zéketlen; ezen érzéketlenség Iegnngyohb в czomb~

пак fölsö és belsó шаман s а nemzö részek

jobbik felén; Щеп a tüszúrás seni éreztelik. 

А másik tag teljes érzékenységét birja, azun«

han sovámyabb és sokkal gyengébb. Agerincz 11052

szában, killönb'sen a lapoozkák НМ rosz let ér

zése van jelen, mely néha а fejrè is elterjecl, és

szédelgést. okoz. А húdhólyag Шиш igen шву-ен—

gültek. A beleg Aug. 'lO-klitól` kezdve naponkém 'l

gramme-nyi (13 czemernyi) anyarozsporl,kapott,

melyet тезке! Ègyüsziinyi viz- és borban velt be.

Auguslus Миш 13 decigramme-nyit (18 szem.)

vett be; s egyszersmindn ищете: Ro's en re

рыбины, sA az éizékeblen tag ammonia-kenöcscsel

dörzsöltetett be. Eleinle az aranyrozs a rúezegsógA

hez hasonló állapotott hozotl elö. mcly azonban

magátólI elmúit, s a beleg lassanként ~lgrnmme

n_‘vi adagig szálh, ты. Állapotja Letemesen Запри

Eleinte akarat ellenies izolń-összehuzedások шпиль.

koztak, erre aztàn az erö növekedett; IS-ik nap

ján az orvoslásnak eliiini а gerincz hosszában. 1616

zetl rosz lét érzés'e: шаг нет csak lábra,állni,

hinem kissé ugrándozni is kezde; ajohb czombnak

érzékenysége тев|е11егёэецчйэздаъёп, s a húdhń

lyag izmai teiemesen erösbödtek. Ezen jnvulással

megelégedve а beleg вшиты.

3) Egy az úlomnuk пенаты: kövelkezie'

ben alsó végtagjaiban szélhůdöli' munkás, ki kli

шмыг szereket. siker nélklil használt, az anyarozs

által 4 ныне] rövidehb idö alatt. tökéletesen meg

gyógyilatoti. (Journal de med. prat. de Bordeaux

1842. Мага). Meezner.

91. капам “мышь-он n'

сип-шк némely й] nzerek (tengen

cluku-mńjolaj , hulniblany él kön

ólegsavns lmnn'eleß'.I «'- 01. Jeeor.

внеш. ван глупым. et kan шн

cum) általi шпона-ашиш : F о r g e l

pr-lól. 3000nél töbh beteg közt, melyet вши

zönek kórodájában orvos'lania alkalma volt,

200nál több enyhéhb vagy idültcsúzban szen

vedö találtatott, s e közt ismét mintegy 60

am voliak, kiknél jól kikép'zett heveny iz-csúz

vala jelen. Sz. ezen betegeket, a kór heves»

sége szerint, érvágással, nadályozással, iz

zasztó és elvonó тины, s minden egyéb

bel is, mi ezen bántalom ellen javasoltatik,

orvoslá ‚ s megeléigedését mondja ki ezen' kü

lönféle szerek alkalmazásánakjó sikere f'ólötl.

Az újabb idökben Vgyakrabban használtatott

lengeri csukamáj-olaj (ol. jec, aselli), hami

blany (kali hydroj.) és könélegsavas haméleg

(kali nitricum) körül, melyekne'k mindenikét si.

mugánosnn minden más szer nélkiii alkalmazá,

következö eredméuyekel nyert: I. A csuka

májolaj majdnem egészen hatásfalan. Il. A

hamiblany hatása oly Csekély és oly lassu,

hogy yuzt >igen kétségesnek moudhatni. (Sz.

azonbanvitt nem niondjà meg, mily adagban és

inin körülmények alatt 'használá e szereket;

az adag föképpen oly fò' fontes'ságu, hogy,

midön sz. az iblany hatását csekélynek és las

sunak niondja, nem hisszük, hogy azt teljes

adagban alkalrńaz'ta volna. Közlö.) Ш. A kön

élegsavas haméleg némely csúz-eselekben igen

hatányosnak látszik lenni. IV. А könélegsavas

hnméleg,1 8—45 gramme-nyi (öüß-äjß) a

dagban ndathaiik, még pedig valamely

ilalban vagy fözetben fólolvasztva. -— Azon

ban jó lesz már 20-30 gramme-neilr (5vj-

viiij) uiegáliapodni. V. A salétrom àtalàban

liatásialan a) izom-czúzban ;_ b) idült ízcsúz

ban; c) igen erös heveny iz-csúzban, hol

érvágás szükséges; hatányos azonban újonan

támadotl nem igen erös Csúzban , fökép ha az

egyén nem igen erös , ynyirkes, és ideges VI.

Ambátor n salétrom hatányos szer: mindaz

Ша! mégis visszaesésekel, lassu fóllábadásc#

С
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1‹а1 теёпещ gkadályoztat._vll. A salétroin

igen becses segédszere az érvágásnak,. hol

ez hatánytalan, vagy többé nemV alkalmazha

tó=; továbba igen jól pótolja ki nz érvágást,

hol az ellenjavaltatik, vagy s_ürgetösen nem

kivántatik. VIII. A hatányosoknak ismert sze

rek tökéletes méltánylása mellett, a sale'trom

пазу adagban igen hasznos szer marad, s

megérdemli, hogy az iz-csúzelleni szerek

közé soroztassék. 1X. A nélkiìl hogy а salé

trom hatás-módjának taglalásába bocsátkoz-

nánkyrövideden Csak azt jegyezzük mcg.' a)

hogy а húgyelválasztásra többnyire nem igen
észrevehetöleg hat be; lb.) gyakrabban a bör

gözöigési láiszon 6161102111, vagylcgaiább @lö

mozdítani; o) néha egyidöben a húgy-elvú

lasztás és izzadásra hatott; d) а fájdalmat es

a lázt enyhíti és csökkenti ; azonban nem mond

hatni, hogy ez vagy ama késziiletre különòsen

hat; e) rövideden tehát a salétrom csilapitó__

nevezetet érdemel; mimódoni hatása azonban t

meg 'nem magyarázható. Szerzö ezen értekc

zéséhez meg 14 kóresetet csatol, melyet, mint

hogy semmi különöset sem foglal niagában,

itten elösorozni nem tartottunk sziikségesnek.

(Вин. de thérap.' Juli 1843.)
I . l M e с z n e r.

Y 08. А végedénytágulat (Теплиц!

eetnsia) gyógyitńnáról hńnytató bor

ноты: Albert-töl. —— A nevczelt bainta-`

lombari sz. már 11 év óla hasziuilja legjobb

sükerrel а hánytató borköt, részint kenò'cs

ben a börbe bedörzsölve, l'észiukolvadék

han a hör` alá juttatva, részint mint tapaszt.. _

dödö hz'ilyogban, szaruhártya-homàlyodàsok

A tehénhimlönyirk beoltása fölött azon elsö

séget tulajdonitja sz. a hánytató borkönek,

vhogyv azt már beoltanyozottaknál és olyan

helyen is lehet ismételve használni, mely az

elsö boborcsóképzó'dés után nem pusztitatott

el egészen. vArra kell azonban ügyelni, hogy

az ember az elsö boborcsóképzödést, mely az

emlitett szernek használatára támad, bevárjaJ

s csak aztán alkalmazza ismét e szert; mort

a pusztitás csak lassan terjed, s késöbb tá

madja meg azon helyeket, melyek eleinte

hántatlanul maradtak. Sz. ezen szernek hasz

nálatával minden alaku végedénytágulást meg

gyògyitott eddig, mely gyakorlatában 1316101

dult, és a genyedes után sohasem tapasztal

ta annak nagyobbulását.

Azonban a sejtszövetben me'lyen fész

kelö, nagy visszeres edénytágulás. szerzö

nek gyakorlatában 10 év óta nem fordulván

elo', azt nem állithatja: vajjon az emlitett bá

násmód ez ellen is sükeresnek mutatna

eV magái. '

А hánytató borkò'nek egyszer tett alkal

mazása közönségesen elégséges a kiirtásra.

A hátramaradó vörösséget pedig akár hideg

viz, akár erös timsóolvadéknak használata

által lehet olháritani. (Medic. correspond. Bl.

rhein. u. westph. Aerzte 1843. N-ro 15.)

` Karác-sonyi.

09. .l цены“ имам a szeer :

Dr. Turn bu ll által ajánlva. -f- Tudva lévö

dolog, hogy a keksav által megmérgezettek

szemei halál után még sokáig el nein homá

lyosodnak, hanem kitágult látával fényüket

megturtják. Ez szerzöt nzon hiedelemre vivé,

mikép а kéksav а szelnhez különnemii visszony

ban all, s e végett következö kisérletet 1.611:

egy fölcresztett шиши mártott szivacsc-sal

5 perczìg dörzsöltotte n beteg homlokát; ez

áltnl n hör vörös lett s a láta kissé kitágult.

Sz. ezen szert igen jó sikerrel alkalmazá kez- _

ban, gyuladásban, morban (Amanrosis) sat.

—- Késöbben a tömény savnak gözét kitünö

sikerrel vezettette a szembe. Többnyire egy

nehezéknyi tömény savat öntet egy obonos

iivegbe, s ezt aztán (nyitott szemnél) köz

vetlen `érintésbe bozza es tartja* a szemniel

mintegy 12 perczig, mind addig 1.1.‚ mig a



Kór-, gyógy- és gyógyszertan. 283

beleg melegsóget nem érez a szemben, vagy

pedig az , ki az üveget kezében tartja, а lá

” tái. tágulni, s az edényeket vérrel megtelni

nem látja. A keserü mandoiaoiaj , melyet sz.

szinte ugyanazon bántalmak, s ugyan ilykép

pen alkalmaz, gyöngédebbeu hat, a látát

kevésbé tágitja ki, s a szemet kevésbe vörö

_ siti meg. (Lancet Vol. 1. 1841. N-ro 2.)

Meczner.

100. канат últal gyògyult

наляпай-енотов: Dr. M a cl c a n-túl. -

Turnbull javaslatára szerzö a kéksav-gözt kil~

lönféle szembetegségekben alkalmazá.

I eset. Meckay J.-nak szaruhomálya volt, mely

gërvélyes szemgyuladás következtében'maradt hát

ra'. _Sz. naponként а kéksav gözét alkalmazá, s

14пар' mulva már а homály eltilnt s а látás visz

sza helyeztetett.

'n 11 eser. м. Margit 12 éves leany шаг 3 het

(Эта csúzos szemgyuladásban szenvedettf mely te-f

сетов, estenként eröshiilö машиною-щ valai

összekötve. A szokott szerek semmit sem használ

tak. Tiz napig naponkónt alkalmaztatott а kéksav,

s 12 nap mulva már minden kórjelek eltiintek.

ш eset. Egy Monro nevìl lenny már két dv та

köthártyalob kövotkeztébeu támadt szaru-iótokban

szenvedett oly пазу mértékben, позу valamer sze

mo elöttiartott tárgynak sem színét, sem alakjút

scm спаса megkülönböztetni. Minden megkisért

sierek'sik'er néikunek шагаашк. sz. in is, ¿imbia

tor minden remény nélklil, a нету-затеи alkal

шпаны kisérlé meg. Mair 1'1 nap mulva néhány

tárgyat megtudott különbözietui; 8 nappal késöh

bcn már némely virágok színeit is megismerê. 6

‘héti használat után már 1 mértföldnyi hosszu utat

мы; s azótae javulás mindinkńbb elöre тегу, s

a >szar\.\luìrt.yák_lmár `«rányliig мыши.

lV eset. S. $.26 éves munkás egyik sze

me'nek szarucsapjában (Staphilom) a lnásiknak láta

csukulatában szenvedett. A идиш használatára a

свар i'elényire kisebh lett, s alátában létezö nyirk

izzadva'ny egészen Мешает, úgy'hogy a láta

jelenleg már 4vonalnyi átméröjli. '

v езеъ. Ы’ xenziç, Шнек mar 3 év om le:v

tezö tok-hályoga volt, szinte ezen szert használá.

А szabdaszerlltlen képletnek fölszivodása csak las

san'ment elöre;v jelenleg azonban-màr egéezen el

tiint, s a láterö шиитов helyre'illt. (Lancetll

vol. i. 1842-1813. N-ro' 15.)

M e cz n er.

101. ,A kéklnv últnli merge

zésról нивы: kisérletek uińn: Dr.

Meyer-töl. Ambátor Magendie és Emmert

legújabb kisérletei által bebizonyittatott: mi

kép a' bodár-szerek (narcotica) hatásukat

csak akker nyilványitják, hogyha azok elöbb

a vérrendszerbe hozattak be: mindazonáltal

mégis a kéksav hatásereje meg sok'ellenmon-`,
dást es sejátságost tüntet elö.A Sz. ,tehát ezenl

hiányon segítendö különféle áilaiokbn кашле:

teket tön, melyek mindnyájan bebizonyiták:

1) Hogy a kéksav azon részeknek környékes

idegeire, melyekkel közvetlen érintésbe beza-g

iik, штамма ш. 2) csak akker hat а kek

 sav, ha az edényrendszerbe vétetett fól. A,s

sziv és nagy edények lekötésénél a kéksavA
csak akkor kezdett hatni, midön .'ivérkeringésV

isméi heiyre щитом. 3) А 'kéksav диван
öiés nem éppen oly villam~sebességii, inint

azt ezelöti. álliták (többuyire csak 1%.» nercz

utàn). 4) A kéksav мы elöliozott halálnak

oke-a szívnek vér általi szélhüdeséber. fekszik,

s ezvtöbbnyire csak 3“: perez után történik, mely
idö alatt а kéksav egészen a s_zivig hat. lH_ogy

а szivuek ezen szélhüdése a kéksavval ve

gyiilt vérnek szívre törte'nt helybeli hatásàtól

származik; bizonyítja egy részt a majdnem

tüstént történö szélhüdése a szivnek ezen me

reg tüdökre történt alkalmazása utáu, más

részt pedig hiánya minden tüueményeknek,

melyek az egész idegrendszer megmérgezesétn

kisérni szokjàk. — 5) A tulajdonképpi kéksav

ni szokott hasonló szélhüdésében :ill az ege'sz

idegrendszernek. Hogy ezen hatását a kékf

savnak sz. bebizonyitsa, azt oly adagban adá,

mely a szivnek tiisténti szélhiidését nem vala

képes elöhozni; s az ekkor elöhozott kórje

4lei: dermenetes tüneményekböl, a visszér

-mérgezés a többi bodár-mérgek által elöhoz- _L
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rendser tńlteléséböl, s savós üregekben жёг

tént savós kiizzadványból токай. Ámbátor

átaiában азов vélemény uralkodik7 hogy a

kéksav következtében meghaltak vére meg

ucm alszik ‘., sz. mégis azi. tapasztalá, hegy` a

vér-megalvás mindenkor, söt rendesen igen

hamar bekövetkezett. (Archiv für physiolog.

Heilk. Jahrgang ll. Heft 2.)

M e с z n е г.

109. .l valkéultmények ваго

иль-шалаши: a l'ápkñí* (спиц-он.)

némely газы-вы; Trousse au' pr-tól.

Sz. а vaskés'zitményeknek sápkórbani haszn'ála»

ш, mint a föjavallatnak tökéletesen megfelelöt,

eI'ismeri ugyan', de nem fóltétlenül; шаман

azokna'k alkalmazásál, különösen ott7 hole

kór gümös hajlamu eg'yénben fejlödik ki, s

a hol e szerint inkább másod rendünek tekint»

‚Щепа, károsnák шанса. llyen esetekben sz.

azt tapasztalta, hògy a _vas basználatára en

ged iigyan a sâpkór, de' aiínál hamarább

eföálla vá'gtató folyamu sorvadás: minthogy a

sálpkórols. ver, lmeglevén fòszlva mindazon

' гандикап, тау а gümök kifcjiödésének kea

vezhelne, mintegy ellentéte a gümökórnak;

ha tehát a váskés'zitmények használatára а

vêrnek e minös'égd'megváltozik, ismét elöáll

az eredeti gümôskörbsvegy. Sz. шт a зёр—

hör gyógyitásánál következö szabályo'k'at álv

lit fôl: ""

1—3261‘. На ¿i sápkór valamely fiatal де—

ánynál fejlödik ki a fólserdültség idöszaká

han; ha még nem rég tart; ha a Iányka дует—

mek-korában görvélyes bántalmakban nem

szenvedett, sem vérköpésekben; és ha gü

mös hajlamll вшивый! nem származott; akkor

sz. a vasat, még pedig nagy adagokban szokta

használní.

2-szor. Ellenben, ha вуали lehet va

lamely gümös hajlamról; aldi-or a falusi Iaká

son s jo' eghajletbani _tartózkedáson kivül

még erösitö, fólelevenitö (analeptique) мышь

dot, lovaglást s a kénkészitmények haszná

Паш ajánlja. de a vastól visszatartózkodik.

Altalában annál kevésbé gyanús a зёр

kór, és így annál inkálrb van javalva a vas

пак használata, miné! közelebb áll az egyén

а fölserdültség idò'szakához. 52.25—30 éves,

sápkórban szenvedöknél нише vigyázólag

használja a vasat; minthogy már magában e

korban bizonyos rendellenesség mutatkpzik a

sápkúrra nézve. Akkor is tiltja sz. a vasnak

паштет, ha 1-2 hónapi helyes haszná

lat шёл tetemes javulás nem áll he; ott аз

zonban, hol vérvesztés, vagy nehéz szopás

következtében.fejlödik ki e kór, mindig te

шпицев lévén a gümös hajlamra, haszná~

latát ajáfulga. (Gazette med. de Paris 1843.

N~ro 1'2.) Karácsenyí.

108. Gynkorlati jegyzetek a

barns vaséleg (ген-инв oxydatum

гиены) ватаг: Dr. Mehmke-löl. Ezen

vaskészitmény már régiebb orvosok által с ro

cus ape ritiv us nevezet alatt makacs vái-.

шиши, görvélykór, aszkor, tömemények

ellen használtatott; átalában véve azonban a

többi vaskészitményeknél kisebb hatásunak

шпатом. Csak újabb idökben történtek ismét

kisérletek'ezen szerrel az idegrendszer küv

lönféle beiegségeiben7 rákkorcsvegyekben,

mireny-mérgezésekhen, melyekep többnyire

a legfényesebb süker koronáza. Sz. ~szerint

ezen szernek legnagyobb hasonlatossága van

a vas-ráspolyzattal (Lim. ferri); töb

bi készitmények таит а2опЬап az мы tänik

ki, hogy kevésbé hevít és izgat, s hogy

nagy adagokban csorvás állapetban is jól
теми. Különféle idegfágdalmak, vit-táncz, ч

nehézkór elleni пашем jelenleg még külön

nemiinek (specifisch) kell tekintení; minthogy

az éppen úgy erös izomrostok, s az edény

rendszer nagy erélyessége, Amini általános

petyhůdtség, és ingerlékenység hiánya meile“
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mutatkozik, s ekkép az a vasnak csupán 23011

gitó tulajdçnságaiból meg nem magyarázható.

Sz. ezen exert j_ó sikerrel haszuálá sápkór-,

görvélykór, húzamos шить, szenvedöleges

méhvérfolyások, makacs узко-1121112, külön

lele ideges fájdalmakban s ideglázak után. ——

(Sápkór-eset.) — А Корр által ezen szer

használata után tapasztalt hasszorulást szerzö

nem vette észre, söt nem ritkán hasfolyás

áilott be. Több napig tartottt alkalmazás után

а hasiiritmények feketés szinezést nyernek а

testbe fól nem velt vasmaradéktól. Ritkábban

okoz, mint a vasráspolyzat, kellemetlen bö

fögést. Szerzö ezen szert vagy egyszerüen

czukorral, vagy hosszabh használatkor, va

lamint görvélyes, sápkóros esetekben is, az

emésztést élesztö növényporrallp. о. gyömbér

gyökér- (rad. Zingib.), fahéj- (cort. cinnamomi)

porral. Ногу ha nagyobb foku csorvaság _volll

`ielen — mocskos nyelv, pull'adt, kemény

has, zárt-szék - hashajtó гашением; ha

kisebh foku volt a csorvaság, ayaskészitmény

rheunimal párositva adatott. Nem szahad аи

eem üres, sem telt gyomorral bevenni; legal~

kalmasabh idö hevett étel után 1--2 órával ké

söbben. ватт, fölfujó éieiekiöl önzkßdnie

keil a betegnek,I s sápkórosok- és nehéz Ье—

legségek utáni iábadozóknál kitiinö sikerrel

kötetik a vas valamely nemes borral (kis a~

dagban) össze. Nagyhasonlatosága vanlezen

vaskészitménynek a kénelegsavas kínallai (Slut-`

phas Chim); egyik а másiknak gyógyerejét

nalgyitja s mintegy kiegészitì, fökép húzamoe

`váltolázakbnn, hol maga n kinal többé' hatás~

talan, s hol már senywes állapot, az alhasi

életmüvek megdagadásával állt be. —— A mi

az adag Anagyságat. illeti; úgy csak rilkán fog

nak olyan esetek clöjönni, hol 1-»2 nelle-v

zéknyinéi (sj-5in iöbbei кеиепе napjában
adni; s ezen nagyobb udagòk vtienta 1110316]

dalmakban, имамы ,'nekélkórban »yep

nel.; alkaimazást ; azonban ~ ezen esetekbenis

jó lesz kîsebb мезоны (8 szemer »- ite

recs) kezdeni, s lassanként nagyobbakra ál

tal menni. Rendesen s fökép hosszasb 11352

nálatkor р. о. а sápkórhan, idült takárokbaa

8-8 szemernyi -—— 1 terecsnyi adagok ele

gendök. На idegfájdalmak ellen használtatott

а szer; akkor jó lesz azt a bántalom meg

szünése után is egy ideig kisebb adagokban

használni. 

Ezen szernek hatányosságat behizonyi

tandó sz. egy тёщи Ша] igen érdekes

esetet közöl:

Dr. J. 26 éves erös testalkotásu orvos, 13

éves korában tavaszkor elöször vett a jobbik szem

gödörben a szemteke Rilött egy fáúdalmas érzést

észre, mely а szemtltér szemgüdb'rfölötti ágának

lieven kopogásn gyanánt низшем. Ezen enjátisze.

-rli Шаров Aprilis közepe tájától Julius Каталогом

napjáig naponként reggeli 8 órátul — délig tartott.
Délután mindenkor megsziint a kóros állapol:, s а

jetés тщетен шт Anz. '13 _esmndeig rend»

een ugyanazon idöben tért vissza n b_aj; a пуан- kb'.

zepénél tovább uzonban majd nem soha sem tar

tott. Öszkor és télben mindenkor nem csak ezen

bnjtól, hanem шимми minden l'ößjúetél menten

чаи. A Машем пите ezen 1116 1111111 mit nem

váltpzott. Gynkori mozgás а з2аЬа11Ьап enyhité kis

se , lelki munkaság azonban nagyon öregbité a Щ

11а1ты. A lakher és az életmód változása, a bor

ral való élés иву ettóli tartózkodás, tiszta for

шт, 11131 nénńlepqvns kineky (шпинат, ren

ваз-111111611, sat. semmi befolyással eem valának

ezen bántalomra, mely a nappal megmagyarázha

tatlan okirányos összemggésben látszottlenni; mint

поду ennek гашишем bánwom Шиит: s mind;

«ddig arüebödött , miglen а nap déli magasságát el

kezdé hagyni. Élte korának 24 éveig semmigyógy

szerekkel sem éll.; ekkor azonban a fájdalom erö-s

biilte miatl. hosszubb ideig, mindóg eröshltett-adsg

ban. használú n kinalt, azonban site; nélklll, mint

hogy a bánlnlom csak rendes idejében mult el. Jövö

évben kevésbé erösek voltak а rohamok; úgy 1111

szik u sok testi mozgás és tenger-fürdökbeni mu

latás követ-keztében. Annál erösbek lettek azok az

те kuv-etkazö вене-111611111, в д féddnlœn 161011111

erle el' gay ntlitét uw». mßlygt sz. уезда vm, д ‚

rner öt testileg és lelkileg kiiáràeztá. Klnal, mákony,

nzépnönye s töbh más alkalmazott szerek витязь

1111191 пшик. Julius 165111011 немощи“
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magůtól mult el. Midön azonban az ismét a 1161101—

knzö évben mutatkoznék, J. a barna vaséleget kezdé

használni, naponként 3-szorjó késhegnyivel vévén

be a szerbôl. Már az elsö 4 пар után kisebb lett

a fájdalom 5 utóbb egészen канадец. A szert J.

siész nyáron át használá, a nélklil hogy annak

ily hosszú нашит legkisohb rosz következményt

is vont volna maga után. Következö évben Apr.

eleje «На kezde kisebb adagokban a szert használ

ni, s ez évben a bajtól egészen menten mondt.

laurel. Journal 1843. 111.11.)

l M е с 2 n e r.

Eredeti értekezések és közlések. `

Gyermekkór- és gyógytani tapasztalatok

egy'el kóreńetek él gyógyszerek körül.

a posti gyermekkórházból;

Dr. K a r á c s о 11 yi János segédorvostól.

`ll. A kénsavas rézhugyag

(sulphas cupri ammoniacalis) és ter»

pentin-olajnak használata ideg

kdrokban.

A gyógytan mezején keletkezett újabb

kori mozgalmakat iigyelembe véve , úgy hi

szem bátran elmondhatni: miszerínt 111110

mányunknak jelen haladási id6szaka,minden

újabb idöbeni nagyszerü s valóban a leg

szebb jövenddnek elöjelé'ul tekinthetä eld

léple mellett is, még fó'leg csak а kór

ism-e idöszaka. ideje azonban, hogy

a gyógyszertanra nézve is 11111111

marább kivergädni igyekezzünk azon 65

rzavarbul, melyben a gyógytan kezdeté

1111 fogva mai napig csaknem-egyiránt té

velygünk. - Azon többrendü olapelvek

között, melyek szerint foghat egyedül

tudományunknak emlitett ágábani haladá

sa észszerüleg történhetni, úgy hisszuk

 nem utósó helyre sorozhatók azok,

miket kórházunk tisztelt igazgató 1601

vosa minden gyógyszertani kisérleteinél

magának kitůze. Ezen irányul szolg,áló

elvelrv pedig fa következök: 1) számïos

esetbeni tapasztalat; 2) szigoru me

r on t áiá sa .-a 1161 és gy-ógyfolyami ered:Y

niényeknek; 3) csalhat'lanságra

legkisebb igényt sem tartás;

és -- а mi legföbb «- 4) 01у kö

riilmények között éson ada

gokbani alkalmazása а gyógysze- ,

reknek, hogy a természet шатает а

gyógyszerével föleserélni ne lehessen. 

Minden kórházunkban tenni szokott gyógy

szerhatási kisérletünknél irányul szolgáló>

.ezen elveket szükségesnek láttam elöre

megemlítni, hogy igy a t. olvasó láthas

за: miszerint ha kisérleteink eredménye

még nem is bir annyi hiteles erövel, mint

a mennyivel esak késííbb fog talán dicsek

hetni, az út legalább, melyen e részbeni

észleletinknél haladni törekszunk, lehetdleg

szigoru. És ez okbul bátor leeudek tisz

telt olvasóinkat némi gyógyszerhatási ta
pasztalatinkra Iigyelmeztetni, sl ezek kö

zött mindenek elött а fennevezett gyógy

szereknek kórhàzunkban tett alkalmazási

módját s ennek eredményét kivánom rész

Ietesen megemlítni.

A kénsavas rézhugyag s terpentin

olaj körül-tett kisérleteink azon végered

ményre juttattak bennünket eddigelé; mi

Szerint mindkettö fokonkint nagyobbitoti



Gyermekkórhàzi tapasztalatok, -- Karácsonyitói. 287

adagokban ,' s hogy ez történhessék egy

szersmind ozélszer'u vénynlakban való al

kalmazás mellett, csakugyan a leghatáiyo

sabb idegkórelleni gyógyszerek közé so

rozható,` azon különbséggel, hogy e rész

beni észleletink után а kénsavas rézhu

gyag nem látszik oly mélyen behatni az

idegrendszerbe, mint a terpentin~olaj ; mert

mig az elsŕit eddigi tapasztalatink után csak

vittánczban taláituk hatályosnak, a máso

diknak alkalmazására nehézkórt is láttunk

gyógyulni, a mellett , liogy’ voltalc esete

ink , hol amazt vittánczban is siker uélkill

használtuk , midô'n ennek alkalmazását

‘legszebb süker jutalmazta. Azonban, mint

ientebb emlitém, két foltètelliez köijük о

gyógyszerek hatàsńt. Elöször, hogy 0261

szer'u vényalakban adassék; màsodszor,

hogy az adagok iokonkint s eddig nagyob

bittassanak, mig az egyén aszert baj

nélkiil türi, s vagy a betegség onged,

vagy oly jelenések mutatkoznak, melyek

bizonyitván egyrészt а szer tcljcs beha~

tais-ät,I másrészt az adagok kisebbilését

javalják. -—— Az elsöt illctöleg а kénsavas

rézhugyagot mi а következö vênyben la

làltuk legczélszeriibhnek: Rp. Aquae menth.

‘crisp. uno. tres; Cupri ammonia. gr. sex;

Tinct. thebai. gutt. sex; Syrup. capilven.

unc. semis. MDS. napjában 4-szer 1-4

gyermekkanàlnyit; a terpentin-olajai. pedig

következt'íleg: Rp.Mel._despum. unc. unam

semis; olei therebin unc. semis. MDS. na

ponta 4-szer 1-«4 kávéskanáluyít; 110331

11а pedig igy nem türetuék, illatos vízzcl ké»

sziiett fejetben. Az udagokra nézve azou

megjegyzést teszeru, hogy volt cseliink,

hol egy általànos viltánczban а kénsavas

rêzhugyagnak adagját парома 12 sze

m e rre emelt'uk, és ezt jó ideig folytat

ta betegünk- a legszebb s'ukerrel, s a

legkisebb' életmdvi zavar vvagy alkalillatlan

ság nélkul _ minök, ha eló'állanak, reu

deseu a következök leendnek: gyomorfá

jás, émeygés vagy hányás, vagy hasfo

lyás. És éppen e zavarok melldzésére a

fönemlitett szeszes és mákonyos vegyllle

tet nagy mértékben ajánlhatjuk. Ezen e

setet részletesen is kivánom rövideden

megemlítni. ——

Glaser József, 11- éves beolta

nyozott, folyó év martius hó 13-ánvé

teték föl kórházunkba általános vittáncz

czal, шипов; mert oly mértékbeu volt

benne az emlitett ideges bántalom kifej

ló'dve, hogy minden önkénytes mozgásu

izomban akaratelleni rángatódzás vétetett

észre, elannyira, hogy méga kanál is ki

esett szájábul , ha nem eléggé vigyázólag

téteték az be, midó'n az ápolónö ételét,

mely közönségesenÍ csak marhahus-leves

hül állott , vagyorvosságát beadta, nem

leven képes maga még csak megtartani

scm а kanalat. Szólása végkép megszŕint,

me'g csak ogy német „ja“ szót sem tu

dott kimondani. Ezen akaratellenies moz

gások csak uappal tartottak; ha elaludt

а gyermek, azok is megszi'íntek, _- Föl

vételekor mail' 3 hétig tartott a baj ,- mely

minden tudva le'vd ok nélkill támadván,

napoule öregbedett, -és több _hontett

gyógyszerek alkalmazásának makacsul el

lenszegült. Fölvétele napján a kénsavas —

rézhugyagot a fönemlitettv vényalakhan

mindjárt elkezdte használni 3 kávés ka

nállal парома ; harmed napon már 3 gyer

mekkanàllal vett az emlitett illatosvizll

olvadékbul; cleinte néha kihányta az ог

vosságot, azonban késöbb egy kis sziinet

után ismót jól eltíírte. Ötödik napján a

gyógymód alkalmazásának mdr 4 evd ka

nálra emeltetett föl а gyógyszernek adagia,

és így ekkor már mintegy 4 szemernyi

kénsavas rézhugyagot vett be парома,

3
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s már ‘ekkor egy kis javulás vétetett ész~

re. Nyolczadik napon már 5, kiienczedik

паров pedig már 6 evö kanállal azaz 6

szemert vett be 'gyógyszerébük oly szem

betlinö sükerrel, hogy ekkor màr nem

esak nyugodtabb perezei is \'61[аЬ',Ьапет

már egykét szót is ki шпон mondani.

És ime folytonosan növekedetl javu~

lása mellett, gyógyszerének adagia is

egyiránt nagyobbítatott', eiannyira. hogy

`fölvétele után egy hónapra már 8 szemert

velt be парома а legmeglepôbb javulás

за], s а nélkui, hogy legkisebb ellenja

valió körülmény mutatkozott4 volna; az ö

tödik ys 'hatodik héten l10, késó'bb 11,

végre, а hetedik s nyolczadik héten foly~

tonosan növekedett javulás mellett 12

szemerre mentl'mk RSI; lé's miután a gyer

mek'már csaknem 'tökéletesen 'meggyógyull1

kórházunkból kiboe'sátatott, oly utasitás

танец az'onban, hogy 'gyógyszerét színte

azo'n adágban odahaza i'sïolytassa, s idön'

Им 'magát kórházunkban а járólag gyó
gylttatni szokott-ak yközött jelentse. Всп—

deletünket ańyja hiven teljesitvén, a még

him B'ésigy összesen 11 hétig tarmu leg

eröteljesebb надутыми tökéletes sii

k'eŕêriii 'élég 'alkaimunk volt meggyözöd

iiünk; lannyival inkább, mert а gyermek

azót'a is, 'hogy 'egêszségét tökéletesen visz
lsz'anyèŕie, anyjávál едут: többször mog

îêlentfkórházunkban. '- _

IWilták é`vek 6ta megrögzött

¿frêle eseœink ; de а гошеагьаь, mim olyai.,

’Íñer 'a többi nálunk ‘elöfordult hasonne~

nibek кыш iegpéldányszerlibh volt, s

mely Aegyszersrnind el'ég'gé bizonyitja azi,

ïnëŕíny'íŕe lehet egyes gyógyszereknek а

da'gìaìt ‘kár nélküi, ámde egyszersmind

a legfênyesebb sükerrel fokonkint nagyob»

h'ífani, ‘a inegeìnli'té's're nem tartoltam ér

детишек. hier; tegyjuk Mr'mo'st, поеду

ha mi vakon követve némely gyógyszer~

tanorok tulóvatos, s mindig inkább fé

lénkséget , mint erélyt leheilö iskolaszerü

intéseit ‚ eléggé félénkek tudluk vòlna len

ni cz esetben az adagokat- —— minden

esetre` a legszígorúbb észlelet mellett ———

nagyobbitani, és a mint ez a gyakorlat

ban leggyakrabban этом történni, nz

adagok nagyobbitását is 'csak igen lassan,

{шву korszerüleg fejezzem ki magat,amûgy

igazán fontolva haladólag lettük volna,

megfeledkezv'e а megszokás törvé
ln yérül, melynek minden elö lény kivé~

tel nélkül nlá van vetve, kérdem ekkint al

kalmazva а szóban levó’ gyógyszert, e

mélyen gyökerezett s annyira elterjedt bán

talomba'n nyertünk vala-e ily fényes sli

kert? Bizonnyúra nem. Nehogy azonban

гашиш gondoija, mintha Ialán én elra

gadtatvn ezen egycs eset váltal túlbuzgó

s-minden elövigyázat nélküii vak követöje

kívánnék lenni az ily erös hatàsu szerek

Vnagy adagokb'nni alkalmazàsának általában,

szükségesnek tartom megemlíteni: miszë

rintlkórháznnkban тем gyógyszerhatàsi ki

sérleteink után, az életmüséget mélyen

megtàmadó eiféle gyógyszerek adagjainak

ily magas fokra történö nagyobbitása min

denkor паду fölügyeléssel Lörténik; s mi

is сваи oly esetekben találtuk azl szìiksé~

gesnek, hol а bántalom, mint. a leirt e

setben is, szinte mélyen gyökerezeu, hol

erô's ellenség ellen csak erös fegyverrel

пене: megvíni - s hol és а mennyíre

az egyén a заем iól Hirte. Meri, voltak ám

eseteink, hol 4--5 szemerre menvén “16!

а nevezelly влек-га], kivánt. eredményhez

jutottunk; valamint olyanok is fordultak

elö, hol a 4sajálszenv -`- idiosyncrasia

~'-‘~ annak'liasználatát épen nem engedte.

Az egészbůl csak аи óhaitom értetni:

позу flia erösbánt-álmaknál áz eiiéie губну
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szerek adagjait szigoru és'zlelet mellett,

ellenjavalló körülmények közbejötte nélkül,

nagyobbíthatnilátjuk, akkor ezt ne tegyük

hosszu idó' allait, mint cz tübbnyire löl'

ténni szokott ; mart igy a természet

mintegy megezokja a szert, падет minet

rövidebb idöközben, s a lehelö legnagyobb

adagokig fölmenve; csak igy remélhetvén

ely eröteljes hatást gyógyszerünktöl, mer

а hason erejü kórt legyözni képes lehes~

sen. És csak ekkor logjuk aztán топать

vajjon gyógyszerilnk Наши-е, vagy sem?

Meri p. о. ha a leirt свете! vak után

zókkint gépszerüleg megmaradunk mi is

n rákféle намаз, meg а pulyu gyávaság

ösvényén, hizonnyár'n nem jutunk az em

lit-elt eredményhez; s ekkor mi isszépen

elmondjuk: hogy bizony nem hir а kén

savas rézhugyagv az annyira dicsért ideg

kór s fó'leg vittanczelleni hatással. Mär'

pedig hányszor nem vagyunk igy gyógy

szerhatàsi kisérletinkkel ?

A fenleirt kóreseten kiviil kórhá

zunkhan több hason idegbántaloinfordult

eló', s а legtöbb esetben kivánt eredmény»

nyel használtatott a kénsavas rézhugyag.

Volt azonban olyan eset is, hel a saját-.

szenvnél -fogva ezt nem ti'írvén a beteg, aY

ierpentinolaj juttatott bennünket а kivánt

silkerhez. ——

А terpentinolaiat'illetöieg, már ~fen

tebb emlitém, hogy eunek tapasztalatink»

mil l'ogva >erösebb idegrendszerre való ha~

' tást kell tnlajdonitnunk; részint, тег; а

vittancz azon eseteinél sem hagyott el ben

nunket., hol az elííbbi szer .hasznàlatára

sajàtszenv jelenléte nélkül sem вараны—

iunk kivánt анкет; részint mert ezt а

nehézkórbun is -- epilepsia»- egy-két

cseinêl hatályosnak találtuk. Az alkalma

zási módot az y.fidanggokkal együtt s_zinte fen~

tebb mât* megérintém.

.-tz eddig elöadatt'ak utáu tehát >bál

tor vagyok tisztelt ügyfeleinkuek e két

szert az emlitett i'degkórokban teendô’ ki

sérlet végett, az áitalunk hatàlyosnak ta

lált Fóltételek mellett ajánlani, hogy igy

а шЬЬгепаи ёзыепеъ агокпакмаъаваъ ад..

nál biztosabban megállapithassa.

Tapasztalati közlések 

a ш. k. egyeteln sebészl мышами;
y t. Balassa J. pr. ur elöadásai után köin Dr. Kovács-Sebestyén n1. k. c. segéd.

ш. K ö z l é s.

наполним-дм: (Folyi.)

ё. F о l y ta tá s. Szükséges pótlékul

tegnapi tanulmányainkhoz n é m el y je le n~

téke ny tüneménye ket kell megérin

tenünk, melyek а‘ mondottakkal együttvéve

irányul és zsinórmértékül szolgáljanak az üt

értágulat körül fólállitandó kórjóslat és gyógy

módhoz. -— Mint felette fontos tiineményt

elsö helyen kell nevezuiink az iitértágulat ü«

regében megaludt ro s ton yarétegeket,

melyek uemcsak az által érdemlik meg ша

nös ñgyelmünket, hogy az метавшие]: se

hes kifejlödéeét akadályoztatják s fölpattaná-'

sukat késleltetik ,‚ hanem fökép azon köriil

inény últal 5е1спфё|уезе|к,' hogy néha az üt

értágulat elfonnyadásút, elpusztulását hozzák

létre, és ez által önkénytes gyógyulásra szol

gáltatnuk alkalmat. т— Ezen rostonyarétegek

az ütértágulat tömlöje'ben lévö vérböl .válnak

ki s ülepednek a tömlö falaira, szivos és kér

ges gyurmává alakulva át, azoknak erösité

e
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sét лаву részben eszközlik. Azonban а ter-

mészetnek ezen jóìtékony intëzkedése koran

sem jö minden ütértágulatban eiö, miután az

ily rostonya-kiválásnak föltétclei

esak ott egyesiilhetnek7 hol а vérkeringés

nem oly hathatós; tehát vagy а vérrendszer

központjaitól távol helyeken. vagy oly na

gyobb terirnéjü tömlökben, melyek arányla

gosen keskeny nyilás által vagynak egybe

kötve a vércsatornával. Másik nem-kevésbé

jelentélyes tünemény ütértágulatok körülazon

tapasztalat, hogy nagyobb ütértágulatok Csak

bizonyos kiterjedésìg tartják meg eredeti

boritékukat, s ezentúl а növekedéssel arányt

tartó ütérfalkitágulás megszünvén,vagy helyen

ként, vagy egész kerületüköna környezö 526

vetek s életmüvek által korlátoltatnak. És e

zen tényböl magyarázható azon körülmény,

hogy lassan növekodö s idegen e'letmüvekkel

összenövö vütértágulatok szerfelett nagyra nö

vekedhetnek, a nélkiìl hogy elpattanának; mig

а rögtön támadt, s sebesen növö ütértágula

tokon , melyek csekély egybefüggésbe jöhet

teka környezö részekkel, ezen elpattanás ko

rán megtörténik. Ily erösitò'es rést képzö
szövetek а sejtszövet halmazatai. а savós ésl

rostos hártyák, izmok s egyes életmüvek,

példaul a tüdök terimbele - ypin'errel,iymn..

— Feletto fontos élet- és kórtani tekin

tetben egy harmadik iitértágulali tüneniény,

t. i. a'kóros' ütér гадать keskenyedésc7 vel

záródása és teljes elfonnyadása - (Verödung).

vagy az мал, hogy azoknak nyilása а túlten

gési anyag vagy а lerakodott rostonyn által

betömetik, vagy hogy az áltnlok képzödött

lyuk a kitágulás által keskenyebbre vonódik.

5. Е szerint az önkénytes ütértágulatok

köriili legfontosabh kórismei vizsgálatokat bc

végezvén: alkalmazzuk már most mindezen

kórtaui pontokat az elöttünk lévö esetre, és

ki fog'innét világlani; 1) hogymiuîán ezen

fejütértágulat az illetö'edénytörzsök àgrasza

n

kadási helyen til, valósziuü, hogy ez esetben

is itt kezdödött az edényfalak kóros elválto

zása, n honnét mind а két fö-ágra elterjed

ven, azokbau alapját megvetette az теша

gos kidagadásnak, azaz: hogy betegünknèl

nem csak az edénytörzsök felsö feleî hanein

annak штаны ága is ki van щам; kivilàg

lik 2-szor imént végzett_tanulmányainkhól,

' hogy noha egyfelöl szorgos vizsgálatunk ered

ménye — те1у szerint a sziv és а nagyobb

iiterek mint leggyakoribb székei а kóros el

változàsokna'k épek s egészségesek »- kór

alkotmányi baj felöli gyanunknt koilátolja;

mégis másfelöl azon köriilmény, liogyra czornb

üterokben а tömött állományból s а szilárd,

rngékony minöségböl hasouló kóros yelvàltov

zàst lehet föltenní; továbbá . hogy sápadt fe

hérkóros kinézésü betegünk a liiáuytól mont

alkotmány jeleit nem hordja kiilsején; ezen

köriilmóny, mondom7 azon méltó félelmet

gerjeszti benniink7 hogy a baj nem egészen

ment а kóros alkotmánynyali okbeli összefiig

géstöl, Ys hogy niásutt.l tán ott is, hol а lc

kötést veghez vinni akarjuk,l a szóbau volt

kóros elváltozás nyomai megvagynak, Csak

hogy physicalis jellemekkel nem jelenkeznek.

—— 3-szor. A7. elöttünk lévò' kóresetre alkal

тащи; kóriani vizsgálatinkból önkényt i'olyik .

hogy mi ezen ütértágulatot, mint az illetö

iitérfalnk kóros elváltozásáliól támadottat, áta

lában ütértágulzltnak. önkén'ytes

ütértágulatnuk. Lekintve pedig alakelt,

tömlös idomunak7 ——- u tömlöfal Шо

mányát illetöleg pedig v e g у o s _ütér из gu

latnak-nevezziik; megv pedig ezutóbbinak

azért, minthoiéy annak szerfólötti kiterjedése

s púpjai méltán gyanittatjz'ik velünk, hogy а

ŕugékony vagy is а дёшеёгсуа(ШпдГавегЬаЩ)

a dag nagyobb fóliiletén hiányzik. - Mint.

4-dik pontját az últalánosan mondottak alkal

mazásának megemlitjük végro azon körül

ményt, hogy ezen пазу teriméjii tömlò'idomu
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iitértágulatban annyival inkább van okunk

gyanitani megaludt rostonyarétegeket, mint-_

hogy aunak alakáról 'itélvo, az egybekötte

tesi nyilás jòval keskenyebb, mint a tömlö 11

rege, hogy tehát abban a betoiultvér pang

hat; minthogy továbbá a fuvó nemü zörej,

mer az elött vìlágosan hallható volt, a ros

touyarétegek által elfojtva egészen megszünt.

Legközelebbi alkalommal kórjóslati te

kintetben tesszük vizsgálódásunk tárgyává az

_ 'oukénytes ütértágulatokat..

ё. Kórjóslat. Kórjóslatuuknak i'ö

eze'ija а szóban lévö bajt úgy, a mint az а

természet törvényei szerint kiiejlödik, növo

kedik, helybeli es általános behatásait s ki

meneteleit illetöleg leirni s ösmernitanulni,

hogy innét megtudhassuk, hol és mitöl 101101

1211-1апш111, 1101 e's mit remélhetiìnk, s végre

mit kell tenniink 21 káros következések 011121

ritására? ———

f а) Не1у11011 káros behat,ásai 212

ütértágulatuak 21 környezö szövetek és 0101-

müvekre való nyomásban, s azoknak helyek

böl való kiszoritásában 2111, 11101у által az il

letö részek müködése i'óbbé kevesbé korlá

toltatik, söt teljesen akadályoztatik; -— igy

példaul nagyobb iitértágulatok а test üregei

ben nevezetesen keskenyitik а tért,f`az ü

reget; 21 csöves müszereket összeszoritják;

igya gögsipot. a bárzsingot, ütereket, vissz

ereket Stb. _Általában 1121 me'rsékelt а nyomás,

melyet a szomszéd részekre gyakoroluak, az

utóbbiakban gyuladást; ha túlliúgò az, seny

, vedést, fonnyadást okoznak. A gyuladás pe

dig véredény- és idegdús szövetekben ,- pél

daúl а börön, takonybártyán, f'ólernyedést s

szakadékonyâágoi.. szül; a véredéuyek nyo

más és gyuladás következtében elasznak, bel

világuk bedugúl; az idegek nyomás és ráuga

tais által szinte elfouuyadnak; nem külöuben

а szilárd szövetek is, és pedigannál hama

rább elkopnak, minél inkább hiányzik nálok

21 rugékonyság; ily módon vájuluak ki 11161

tágulatok nyomása által a csontok, és pedig _

leggyakrabban a gerinczcsontok, а bordák,

21 moll- és kulcscsout, söt egyes esetekben

unnyira elpusztulnak, hogyaz ütértágulat át

t'órvén а csontházon, szabadon fejlödik ki

annak fölületén.

b) lllyetén káros behatásukat helyzetök

s környékökön túl is elterjesztik az 111011630

latok а távol életmüvekre s az egész 010111111

ségre; mert 212 ìdegekre gyakorlott nyomás

által idegbántalmakat s szélhüdéseket, —— а

visszerek összeszoritása által visszértágulato

kat, visszerességet` vízkórt stb. lioznak lét

re; а környezö iiterekre való káros behatá- _

suk ioganatait a mellékágazati vérkeringés -~

collateral Kreislauf - t'óbbé kevesbbé ki

egyenliti. —- De az éietmüségre nézve sem

jelentés nélküli а nagyobb ütértágulatok be

folyása; miután а tömlöjökben meggyült s

megaludt nagyobb mennyi'ségü vér 011610110

natik; ily vérelvonások természetes követke

zéseiként csakhamar beköszöuthet a vérhiány

(anaemia), sorvadás (taboe), а vér vizenyös

sége, vizkór és senyv. г

è. Hátra van még, hogy kórjóslati 10-

kintetben az ütertágnlatok szokott lefolyá

sút s reudszerinti kimeneteleit 101111

tsük röviden át. Ezen kór-nemne'l -- fájdal'om

jobbadán nem kedvezö kimenetelröl kell szó~

lanunk , melynek igen gyakori okai az'ime'nt

emlitett másodlagos kórnemek; példaul a viz

kór, fori-ó vizeuy - oedema acutum __- а

tüdöben. soi-v, senyv stb. Nein kevéshé

gyakori s rögtöu halúit 11026 kimenetele t0

vábbà az ütértáguiatoknuk uz elpattanás,

elrepedés, s 212 erre következö vérkiöni-.

les vagy elvérzés. Ezen elrepedésre nézve

meg kell jegyezuiiuk, позу annak f'óltételei

_ nincsenek mindenkor egyesülve az iitértágu-l

lat nagyságával; söt kis teriméjü ütértágula

toknál gyakoribbnak tapasztaljuk az elrepedést. r
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A verkiömlés az ütértágulat helyzete агент

vagy _a szomszéd sejtszöfvetbet, vagy a. test

egy vagy más üregébe, vagy csövesv тайне?

rekbe, példaul а gögsipba, bárzsingba'stb.,

шву а test küiszinére tört'énhetik, vmeg pe

(На ez utóbbi vagy а Ьбгпей szerfölötti: kitá

gitása s elvéknyitása  vagy а fesziilési kö

vetö elhalása тащу-4 mely utóbbí megnyi

lásai az штампах: vagy rögtön vérkiöm-'

les Шаг, vagy ismételt vérvesztések kövel

keziében végzik ki а beteget. igen гика esel

bentörténik meg, ногу а kórfo'lyamat kedve

zöbb fordulatot véve, önkénytes gyógyulás

jö létre az iitérdagokban.

gyôgyulás nemei Hodgson szorgalmas vizsgá

каша szerínt következendök volnànak; ‘1) На

azütértágulat últal oly nyomais gyakoroltatik

magára az üt-érre, hogyV nz összezsugorodikî

«- vele összeesik egyszerslnind az iitértágulat

is. És ezen gyógyulásmódot uta'mozza a mü

ve'szet, midön a vérvezetö ütér lekötését ja

vallja. llyen önkénytes gyógyulási folyamat

azonban csak швы-амид s keskeny nyakú

штаммом: képzelhetö.  ‘2) Ha ege

szen оцени az iitértágulatos töinlö megaludt

r'ostonya-gyurmával; szinte csak zacskó ala

ku s kis nyilásu ütértágulatokhan тлением,

s csak akkor fókép, ha kevesítve van а vér

mennyiség, s a szív hatása alább szàllitva.

-— 3-ik média a természet так. gyógyulás«

nak lehet végre az ütértágulattól származott

üszkösödés s elterjedt gyuladás következté~

ben7 mely nemcsak magát az ütértágulato-t.

de üterét is ellepi , és elfonnyadást, bedugu

lást — obliteratío —— hoz azokban létre.

è. Kóresetiinkben az imént elöadott kor- -

jóslat árnyékoldalait tökéletesen ábrázolva

laláljuk, a nélkiil hogy föllelnò'k abban a ked- `

vezö kimenetelek föltételell. ~ Ezen i'érñ~

'ókölnél nagyobb ütértágulat nemciak kiszo

ritja helyökböl a körüle lévö szöveteket, ha

nern kóros érzéseket s mükbdési zavarokat is

Ezen természeti'

hoz azokban létre; ,~ ide. tartoznak a mell

knlcs-csecsizom —- sternocleidnmastoideus \

feszülése. félrevonódása, а nyakbßnye modv

nélküli s` fájdalmas kifeszitese, a kiiltorkolalér

szélesre nyomatása; ide tartozik toyábhá az

ütértágulat mögött fekvö fontes тает, а

bolygidegekre -- цепи vagus -« sf alegna

gyobb együttérzidegre — п.. sympathie. ma..

ximus - Паш nyomús és vongálás, mely az

általok ellátotteletmüvek kóros tüneményeí

Ybenjelenkezik. A boiygideg Li. mint érzideg ~

' nervus sensorius —— а hang és lélekzés

életmůveire. tovàblni а szívre, bárzsingra s

gymnorra elterjed , ezen élet-müvekb'en az ép

és kóros érzés külö'nféie nemeit korniányoz

ván, mindazon kóros- tüneményeknek, melyek

az emlitett müszeŕckben betegiinknél mutat

koznak. n köhögésnek, rekedt пашни.

mellnyomásnak, szívdobogúsnak, hányásnak

stb. természetes forrása. Hogy az együttérz

ideg, mint a tengéletnek, elválasztásnák s

általában az életmüvi vegyfolyamnak eszközc

a nyomás Шил! szinte монашкам nmiködésév

ben, úgy hiszem.Í nem szükséges egyes tü

nemények által bebizonyitani ezen szegény

tengéletü, _sápadt, fehérkóros egyénnél. A

zonban a belsö torkolatérre gyakorlott nyo

más kórjóslau tekinœibe дат, fö ngyßlmét

érdemel; nyilatkozik pedig az а fejszédelgés

és idönkénti kábuiás által , mint az akadályo~

ион vérmozgás következme'nye. Hogy ezen

анаша: által nevezetesen szenved betegünknél .

az életmůség isA a beteg innéntv jeliemzett

alkotmányában -ezt eléggé bélyegezve talál

juk , mely alkotmányi hiba nemcsak az imént

emlitett -nemes életmüvek bántalmai által, ha

nem az'által is i'öltételeztetil.'7 hogy a terje

delmes ütértágulntos tömlöbe lerakodott vér

nek kirekesztése által a vérutból a testtöl igen

sok vér elvonatik, tehát nemcsak közvetve

okoztatik a tengélet. akadályai által vérhiány7

hanem ez utóbbi körülmény miatt közvetlen
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is föltételeztètik az. Nemde egész halmaza

áll eiöttìink a baj kóros foganatainak? Lás

suk még mily lefolyás s kimeneteli пешек

valósziniiek betegünk ütértágulatánál? -——

itt, fájdalom! mindeuütt csak szomor'ú

kimonetelt Iátunk közelebb vagy lávolabbi

-háttérben, s az emlitett önkénytes gyógyu

lásnemek egyikére sem találunk legklsebb ki

мы sem. ‘És ez azon komoly köriilmény,

mely zsarn'okilag parancsolja a menekvés e

gyedllli — noha ke'tes eszközének alkalma

lását. *Ezen шаманы további kifejlödésé

ben minden tekintetben halálos, és pedig vagy

az által , hogy akadályozza a beltorkolatérben

а szabad vérkeringést, melyre vértorlódás

~ hyperaemia - s forró vizeny - 4acutes

oedem ё— minden vpillanatban, jöhet Iétre az

agyban, vagy ha ezt kikerüli is a beteg, el

pattanás által az agyban, vagy ha ezt kikerüli

is 'a beteg, elpattanás által vett véget а beteg

életének ezen a kitágulás-Iegföbb polozához

közel мощны; vagy végre ha a'nyakbö

n'yékl által késleltetve lenne is ezen Штепс

tel, a na'pról napra jobban növekedö longé

letâ'koriátlás-elmulhatlanul vonja maga "tán

а Asenyv vagy sorv мин halált.

Q. Gyógymó d. Minapi vizsga'ilataink

hól eléggé ismeretes kórtani s jóslali tokin

tetben a kórnem, s u kóreset, те]! mai mii

tételünknek tárgya. Egy oly ütértágulattal van

itt dolgunk, mely a balfelöli fejütértörzs'ók _

ágra szakadása helyén mint ön'kt'fuytes ~

spontan - ütértágulat fejlödvén ki, rövid idö,

94 év ат igen megnött; s jelenleg férüökol

na'g'yságb'an dudorodik ki a nyak шиизм-шк

mélyéböl , s mint olyan, nyomása állal nem

csak a környezö részekre s távolabbi életmü

vekre, de az általános élct'müségre is felctte

káros behatáss'al van; `f6 штате-ту pedig

az, hogy egy oly iitértágulatt'al van dolgunk,

melynél a természet általivgyógyulásrai haj

lamnnk nemcsak semmi nyoma-nincs, абс-Еп

‚д

kább a szemlátomást növekedés mellett, а

szomorú s kedvetlen kimenetelnek föltételei

mind egyesitvék -annyira, hogy ha a mód

nélkül akadályoz'ott visszérbeli vérkeringést

nein каюте is forró agyvizeny — aoutes

Gehirnoedem , ha továbbá nszcrfelettki~

tágult ütértágulat fólpattanása részint a nyak;

bönyék által, részint pedig a tömlò' falaira

lerakodott rostonyarétegek által késedelmez

tetve volna is: +— а legnemesb müködések

nek а vérkészités . táplálás és tengéletnek

zavara mennél hamarább bizonnyal sorvadási

halált foltételeznek. Nemde a vércsatoma еду

részének megromlása, kitágulása kútfeje »be

tegünk szomorú jövendöjének? E szcrint

gyógyhatá'sunk yfölatlata kétfele пены:

t. i. чаду akadályoztàtni ezen veszélyes kitá

gulást s е: által türhetö status quo-t hozni

létre, -' és ez az orvosi gyógyitásnak lé'

nyege; иву а véredényt, mely a kitágitó

vért vezeti az ü'tértömlöbe, a vérkering'éskö

réböl teljesen kizárni, igy az ütértágulatot

elfojtani, s ez a sebészi hehatásnak alapja.

Kérdés: az ямам emlitett gyógyfo'ladatok

közlil az идейным esetben melyiknek van

helye? melyiket kell betegünknél alkalmaz»

nunk, ha egyébként a szerencsétlen egyén

életét a jó szerencsére, a vak sorsra bizni nem

akarjuk? Laissuk ezen czélból részletesen a

kët gyógymtçdot.

Az orvosi gyógyi-tá-snak es;

közei mind=nonszelok тайной, melyek

a vér tömegét s erejét kevesitik, hogy ez

мы mérsékeltesséka töm'löbei torlódás., s a

meglassudott'vérmozgiis газеты 'rostonyalera

kodások történjeuek a tömlö falaira; e czélra

használtattak Valsalva és Albertini szermt is

mételt s kicsiny érvágás'ok, a lélek s tost

llegszorosabb n-yug'alma, 'az ütérren'ós'zerŕe

csillapitólagiha'tó szerek ;' így a gyüs'zönye le

velei, savanyú hüsitö. italok sáltalábana leg

mrosb «lobellenes .gyógymód-, az атт



ЩИ
Vidéki orvosi gyakorlat - Vámosytól.

' zett vérhiány диви gyógy — methodus peil

anaemiam —— nem csak hasonnemü sziv- s

függérbajoknál, hanem kiilsö ütértágulatoknál

is. -— Е2 utóbbiaknál azonban a szép elmé

те: egyáltalán fogva nem igazolja a jó'zan

tapasztalás, mely megmutatta, hogy az imént

leirt gyógymód kiilsö iitértágulatoknál nem

csak nem hasznos, söt inkább káros es ve

”Муж; mert sokkal inkább gyöngíti az Du

puytren szerint az ütértágulatfalakat, mint a

sziv erejét, mely elöbbiek annyival kevésbé

“ровен ellentállàni az aránylag erösebben

löketett vértömegnek, minthogy a szigorú é

letrend mellett meghigult s vizenyösödött vér

böi nem igen rakodhattak а tágulatfalakra ros

tonyarétegek, azokat erösitendök; -— annyi

ra, hogy ezen vérszegénységet hozó gyógy

módot külsö ütértágulatoknál legfólebb akkor

találhatjuk alkalmazandónak, használhatónak,

mikor felette vérmes egyénekkel van dolgunk,

kiknél a mütétel elött meg kell törni a vér

rendszernek, vérmozgásnak hatályát. Önkényt

folyik innét, hogy nemcsak hiú remény volna

ilyetén orvosi gyógyitástól várni sikert hete

giinknél, söt kábaság volna azt гала alkal

mazni. '

T'á

Паш-ну kiiünñilb vonńo наем orvo

si gynkorlniunkból.

I’

` Megfutván hosszú , -- költség és fárad

sá'g tekintetéböl hármelyiket meghaladó pá

пумы, а kórodákban jeles mesterei szemé

lyében a természet ügyes tapintatu szolgáit

tànulván ösmerni, s a tisztes agg foliantok és

újabb irodalom tárházának küszöbén is beha

ladván, —— oklevelével hóiia alatt kilép az

Ша orvos а cselekvöség pályájára! - Minö

csillagzat alatt kezdi meg e pályát a városban

megtelepedö ügyfél? -- abban semmi tapasz

talásom;  hanem, milyen provincialis he

пути, névszerintu az alfóldön, honunk Ka

A sebészi gyógyitásnak esz

kö z ei oly erömüves behatások, melyek az

ütértágulattól elzárják а vérfolyamot; és ezek

az illetö ütérnek közvetlen vagy közvetett

összeszoritása, vagyis а lekötés - deligatio

-- és а lenyomás - compressie. -- Неву

ez utóbhi gyógyeszköz mint olyan, melyideg

dús holyeken épen nem használható, mely

továbbá egyarányos fölületiicsontlapot igényel

a lenyomandó ütér vagy iitértágulat mög'ótt,

a mi'esetiinkben sem az ütérre, sem az üt

értágulatra nem hasznalható, az illetö щёк

alkotmáuyáhól könnyen kitetszik. - А v ér

vezetö ii'térnek lekötése minden e

setre legegyszerübb s legészszerübb gyógy

eszköze az ütértágulatok ellen nlunkálódó se

bészetnek; azonban nemV mindeniitt s nem

minden fóltétel nélkül lehet és szabad alkal

mazni azt. —— Fö kivánat ezen tekintetben

általában, hogy а lekötendö ütéri'alak a hege

dési folyamatra -, Obliterations Process -

alkalmasok legyenek; lássuk erre nézve, mi

ben áll ezen folyamat? melyek annak гаме;

telei? és îöllelhetök- е azok egyénìink

nél? -- (Folyt. követk.)

C г- ll»

naanján, -- а hippokrateszi cselekvés-kör?

—— imezt legyen szabad nehány élethü vo

nással elörajzolni.

A provincialis orvos közönsége kétrész

re oszlik: egyike az úgynevczett miveltek

osztálya; másika а nép. Az elsörölnìncs

sok mondandóm; de lássuk milyen az úgy

nevezett nép-praxis?!

Népünkröl általjában elmondhatui: hogy

ez a vé g zé s törhetöségeibe teljes megnyu;

govását fekteti. Mondhatom bámultam sok

szor, mily rendületlen vhiedelemmel bizza a

nép minden viszontagságait а végzés reu

delkezései alá! —— s majd7 majd nem indo
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lentiának, hanem lelki erőnek jött kedvem

nevezni a vallás érzelmeiből keletkezett ama

teljes resignatiót, mellyel a nép bármily be

következhető baleseményeket mintegy olyas

’_- „si fractus illabatur“ - modorban a bá

mulatig hideg vérrel készen szokott bevár

ni! -— s így van ez különösen a nép bete

geskedése esetén is. -- Több évi tapaszta

lás után mondhatom, hogy népünk'a beteg

ség súlyát nyugodt lélekkel viseli, annak

szomorú kimenetelétől éppen nem retteg;

hanem az, a mi őt arra birja, hogy magát

orvosoltassa, leginkább a betegeskedés hú

zamossága szókott lenni; s innen van,

hogy a betegség kezdetén, avvagy, annak igen

súlyos esetén ritkán h1' orvost a pór; mert

hiszi, hogy úgy is nem sokára ezen vagy

azon részre majd el dűl a betegség. Sokszor,

számtalanszor hallottam tőlök : --„hisz előbb

is hívtunk volna orvost, hanem igemlas

san (azaz súly0san) lévén betegünk, azt

vártuk, hogy egy keveset jobban legyen l.“ -.

Ez különös logikának látszik! hanem ők a

természet némely titkos ösztönéhől azt lá

tszanak kifejezni akarni: miként véleményök

szerint az orvosi szerek gerjesztette, s

mindenkor hatással járó harcz megvivására

erőt szüksége] a test. —— Ez és ilyes a

népnek az orvosoltatás körüli nézete! —— és

.ilyen, aránylag mintegy 5-6000-re menő

közönség közepette telepszik meg a provin

cialis orvos, hogy hippokrateszi ösmereteit

~ gyakorlatba vegyje. '_

А népnek az orvosoltatáshoz megkíván

tató türedelme, s nagy részének költséges

kedő tehetsége nem nagy; és így éles pilla

nattal behatván a diagnosis mivoltába, a the

rapeuticum rögtöni és beható legyen. Az időt

tekintve, szokott lenni bizonyos zsinór-mérték,

mely szerint a pór magát gyógyitatni indul;

ha csak halasztható, tiszta száraz időt szokott

ő erre kilesni; - akkor jő s megkeresl az

orvost; de nem ám azért, mintha ő ez által

az orvost akarná kimélleni, hanem mert az or

'voslásnak, különösen az érvágásnak akkor

jobb sikerét reményli. - Egyébbiránt-ko

rán reggel, későn estve, napközben, éjjel,

а mikor eszébe jut, avvagy inkább, midőn a

körülötte lévők tanácsa az orvosoltatás mel

lett diil el, hívatja az orvost; és az benne sa

játságos, hogy orvost hiVni mindég korosabb,

értelmesebb egyént küld, gyermeket alig

valaha.

Meglévén így az előzmények, utnak in

dul a provinciális orvos; sáros uttal megtör

ténik, hogy kocsit is küld érette a beteg.

Megjelenvén a helyszínén, igen bizodalmat

gerjesztő dolog, ha hogy а szokásba vett

pietások nyomán, az ős időktől divatban lévő

hálálkodó béköszöntéssel lép be. — Егге ők

szinte izenként válaszolnak a legnagyobb

illedelemmel , s_ úgy látszik ezt meg is várják;

mert a pór ön lakában csak akkor köszön,

hahogy a jövő azt előbb megteszi, és ez

nem történvén készebb minden tisztelkedés

nélkül meglenni. - Az orvos kérdésére,

p. о. _mi baja kendnek?, —— gyakran az а

felelet: —— „hát elég bajom az nekem, hogy

beteg vagyok!“ _- - no de mégis?, -

„hát szúr a szegezés“ - vagy: —— „nem

tudok enni“ --avvagy -—- „fujt a keh l“ —

és erre egy uttal a kész indicatióval is elő

áll maga, vagy a körülállók, a mely többnyi

re igy hangzik: - „rég nem vágattam,

(l) avvagy —-— még nem “vágattam eret, az

háborgat“ —; ha ez a teendő, akkor jó;

- de bezzeg ha más szükséges, akkor már

ugyan heyle van a rábeszéllő szónoklatnak.

Bévenni, nem örömest vesz a pór, azt mondja

rendesen: „nincs uram! a belső részemnek

semmi baja" -- avvagy: - „hisz úgy is

rossz a bélem, attól tartok, az a sok orvos
r r . - Ц

sag meg jobban elrontja ——- vagy: „vettem

már bé. mindent, a mit csak koméndáltak (t. i.

az atyafiak és szomszédok), még se használt l”

— sat. sat. Lássuk most, melyek népünk

között általánosabban uralkodó betegségek?

—— Ezek között leggyakoribb:

1-ör. A csömör (morbus hun". par

excellence).> Aldott sikjainkon a gabona, ser

tés, baromfi és zsiradék bőségben lévén,

továbbá a mindkét rendü tor (a sertés-tor

Novembertől Január végéig) -_ a lakodal

mak (Septembertől adventig) - a dúsan

tartatni szokott névnapok, -,úgy nem

különben erős nyári munkákban a rosz, állott

víz sat. mind annyicsömör-seminariumok. Gr

voslása ín primo foro: kenés szappanos viz

zel vagy zsírral , s ez nem használván, a ren

des bélpsatorna-üritők.  Ezek elhanyagol

tatásából : minden nemü láz ak.

2-or. L о b o k. Mulatozás közbeni meg

hűtés, súlyos nehéz munkák, roppant teher

emelés, hideg földre való leheveredés sat.

természetes okai. A gyógyításban kiváltságm

san szerepel az érvágás.

3*.
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3-szor. Siphylidák. Jóllehet bármi

néven nevezendő nagy városi gyönyör-hajhá

szást csak neve után ösmeri népünk; s jólle

het nem itt, hanem Nápolyban táboroztak

légyen 1495-ben VIII-ik Károly franczki

rály hadai :' mégis valóban elmondhatja, a

ki ezen betegség itteni elterjedtségét először

látja, hogy „obstupui steteruntque sat. ——

Többnyire a sömör és a köszvény alakhadai

val százszoros uton keresztül szőve, oly ter

jedésben uralkodik itt a bujasenyv, hogy a

népnek ezekbőli kitisztulásához remény alig

lehet. Keletkezési alakjában ritkán látni e

nyavalyát, mert hisz elve a népnek: -—

„várjunk, majd elmúlik“ l--; de annál gya

koribb a másodrendü alak. Csecsemők, gyer

mekek, asszony, leány, ilju, vén kivétel

nélkül sinylik a részint szerzett, részint a

szülőktől rájok hárult fertelmet! Legközönsé

gesebb a buja-torok-gyék, csontszagga

tások, orrfene, lábszár-fekélyek. - Gyer

mekeknél az Aeth. antim., megletteknél a

Dzondi-mód, s mindkettejöknél a fa-szerek

főzete csalhatlan sikerüek. —— А mi előleg

is képzelhető, isszonyu vissza-élések történ

nek ezen betegségben a czinober-fústölések

kel; rendesen hirtelen beáll a dúló higany

kór, minthogy elve a pórnak: -—— „ha tenni

akarunk: lássunk hozzá igazán; használjon,

ha használni akar.“ - Boltjaink-, gyógy

szertárainkban kapni kényesőt, mert azt

mondja а szemes vevő: -- „uram! imar

hának viszem.“ -- Napi rendü a kényesős

háj is; és innen van, hogy midőn az olyas

betegtől kérdi az ember: használt e már v`a

lami gyógyszert? — rendesen azt szokta

felelni: „Igen! békenték nyakam-, és vállai

mat, valamennyi fogam is meglódult bele.“

'_ Ösmeretes népünk előtt a szárcsa-gyökér

haszna is, boltokban szinte kapható; a mi

ellen alig volna mondandóm , hahogy az gyak

ran kiaszott, férges nem volna; sőt mást is

adnak e helyett.

- 4-szer. A pokolvar. A mint tapasz

talhatám, a zsiradék- és paprikávali rendet

len, tulzó élés készíti elő a bajt; alkalmi

okát mindég romlott bél csatorna-tisztátlan

ságokban találtam, vagy legalább ezzel volt

együtt. - Paprikás szilvát, paradicsom-al

mát szoktak reá rakni, hogy kifakadjon. Igaz,

a bélcsatorna tisztítása mellett bémetszések

tétetvén, hathatós és elégséges szerek is vol

lláan gyakran ezek; hanem, jóllehet sokat

mernek a kuruzsolók, elevenbe vágni még

se igen szokott lenni bátorságuk. - Sok ha

lálos és elnyomorodott áldozatja látható a po

kolvarnak addig, míg rendes orvoslás mel

lett legritkákb a szerencsétlen ki

menetel. (Erről máskor egy külön érte

kezést.) -

5-ször. Pa técs. Legyen bármi neven

nevezendő forró betegség, népünk azt szokta

mondani: patéls lesz a betegen; gondosan

bétakargatja s izzadásba igyekszik őt hozni,

várja a patécs kiütését, mely itt azonban igen

ritka betegség.

6-szor Ví zkó r. Dugults keményedett

zsigerek és hasmírigyek után láttam min

denkor keletkezni. —— Ösmeri a. nép a csilla

hatását. - Ha hogy azonban az eddig felho

zottakból s ezekhez hasonlókból ki nem ke

rül a domestica diagnosis: van egy

jókora terjedelmü lomszekrénye a betegsé

geknek“, melynek neve

7-szer. Rontás. No már itt sok min

denféle összekerül; rendesen, midőn az ál

talok annak vélt okát a betegségnek nem tud

ják eltalálni, rá mondják: meg van rontva,

meg van verve szemmel, azaz: valaki rosz,

irigy szándéku tekintettel beteggé tette az

embert. Ennek gyógymódja: rá-olvasás, több

rendü babona sat. Végzetül fólemlitek még

egy nyavalyát, a mely ugyan nem oly igen

mindennapi, de borzasztó volta miatt el nem

halgathatom; és ez

8-szor. A veszetség (rabies). 7

esztendő alatt 3 eset fordult itt elő. Az első

1839-ben egy 12 éves fiúcskán; én csupán

kitörése napján láttam, estennen ki is múlt.

Második 1840-ben egy 17 éves leány, kit is

az addig ösmert mód szerint orvosolván, a

mint nyolczad napra az emelt adagban vett

belladonnának hatása mutatkoznék egy éjjel,

rokonai őt azonnal tudtom nélkül Csabára

vitték kuruzsolóhoz; egy hétre" kiütvén rajta

a düh, meghalt a leány; —— harmadik ez év

ben fordult elő, midőn már a Gentiana ha

tását ösmerjük; az eset azonban fájdalom!

csak a (T2 éves) fiúcska kimulta után esett

tudtomra; a negyedik: folyó év május 14

kén mart meg a veszett eb egy 16 éves le

ányt, Lalich módszerinti orvoslásom alatt van,

ma 22-dik napja, tartok a 31-32-től. -

Ez így van; és ennek oka az igen rendszere

zetlen kutya-tartás; hanem úgy látszik, ez

nálunk mind elvbőj folyik; “sok habár a leg
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tehetetlenebb ember, kinek semmi vagyona

nincs, mégis kutyát tari, és igyekszik máx'

legalább egy párt шпат; és így, minthogv

minden háznál legalább három kutya csattog,

hogy itt a bot nem felesleges fényl'izési czikk,

hanem az ulczán járók és az udvarba menök

inainak kirongyoltatását elháritó, s testök

vérök egybetarthatását felte'telezö genialis ta

lálmány: prohatum est. Неву а22а| nem kér

kedhetünk, mikent vidékeinken az úgy\neve
zeit -- „ötön yvásárló iparlovagoknak“ mag

va szakadi. volna, és hogy a leghathatósahb

tolvaj-hárìtó, a jó eb: az igaz; de hogy е

zeknek feleslegét okkal móddai korlátoznikel~

Iene, és hogy a vagyona fólett örk'ódö, ví

gyázó kutya gazdájának szinte nyomosan szi'

vére kellene kötni, hogy vigyázó ebére

ismétl gazdája vigyázzék; midön az beleg,

gyógyitsa vagy üsse agyon, s ne elégedjék

be azzal, hogy komorkodó gyanús ebe már

[аду is elszaladt a háztól: circiter ez is igaz.

- Hanem ez esetben sikeres rendelkezése

ket csak fólsö, csupán és egyedül legfólsò'bb

` heiyekröl reménylhetni.

Elò'rajzolván ekként némely föbb voná

saiban provincialis praxisunkat, nehány apho

rismával rekesztem soraimat, s ezcket föleg

azok számára, мишек jövendöjét a sors ne

lalán provincialis orvosi helyzet minöségében

hozandja meg.

A provincialis orvos szükségeli a se»

géd, 'úgy a szoros értelemben veit orvosi

tudom. is minden részletes ágait. Helyezte

tése nélkülözhetlen jártasságot. kiván nem

csak а pathologicumokban, de a therapeuti

cum minden kivivésében is; kell sebészi, szii

lészi mütételeket tennie; a szük'ólködö népet

nem lehet máshoz utasl'tni messze fóldekre ,

тег: egyébbirántse renommée, se praxis, se

jövedelem ; kiilönösen az érvágást, bár tauulta

bár nem, tudnia kell; ez ugyan csekélység

nek látszik, de provincialis helyeken leggya’

koribb, fontos és szükséges mütétei. ——

Sziikséges továbbá tudnia a pór növénytant *)

s az úgynevezet't házi orvos szerek mibenlé

tét; mei-ta nép свай legnagyobb szükség e

setén folyamodik gyógyszertárba, részint mi

vel a házi szerekhez több bizodalma van,

 

") Bárjutna hazánk minél elébb elféle jeles könyv

birtokába l S z e r k.

részint mivel az ö nyelvén úgynevezeit ~

„diák kon yha“  igen .költséges

Tapasztalás után mondhatom, hogy a

közönség az orvosban sok oldalu tudományok

kal felruházott egyént föltételez; Categoriája

azonban а papok, uradalmi шашек, helység~

jegyzò'k után következik.

А nép panaceát hisz az érvágásban;

többnyire minden betegségeiben ezen kész in

dicatióval áll elö, kivánatához makacsul ra

gaszkodik, s az benne sajátságos, hahogy

az ö akarata után er nyittatik rajta 1 történje'k

bár mi, jóllehet a legszerencsétlenebb kime->

netel, a pór soha nem fogja mondani, hogy

az érvágás ártott, hanem azt mondja:

-— „láml az érvágás se használt! hijjába,

halál ellen sat.“ -— Esztendön által egyszer

vagy kétszer is minden scrupulus nélkül meg

vágatja a pór az erét; de egymás után, az

az kevés nap alatt kétszer megvághatnì, -

jólehet szükséges volna _ ritkány sikeriil,

ébpen az emlitettem elvböl: mivelhogy —

„az érvágás se használt" (minthogy máx' жёг

tént egy). —- 1841-Ьеп volt esetem, hogy

egy 30 éves izmos férfi súlyos tiidölobban

Sínylödvén, >ér путаю“ rajta; harmadnapon

második érvágás sziiksége állott be, kimon

dám ennek mulhatlan szükségét; hanem а

fulladástól mái- szóllani nem képes, dülledt,

vérrel elfutott szemii betegnek körülállói ezt

kercken ellenezték. Kértem pólyát, tálat,

vizet; ök nem adtak semmit, s zúgolodtak.
Én látván az érvágás szükségét, azt megtet-

tem; nagy, crös ívben csorgattam а földre

hulló vért, s többszöri elfogás után azt foly

tatván, a beteg ocsódni, szólani kezdett. -

A körülállók ишак mindenekel;7 de hinni

semmi jót nem akartak. — Az egyén jelen

leg is embere súlyos paraszti mezei шип—

káinak.

Provincialis helyeken a t ö r v é n у s z é ki

orv osta n napi rendü; csekélyebb , Гото

sabb esetekben kivánuak felvilágositást köz

ségi, megyei hatóságok. '

Az á'llat-orvostanban szinte ki

kérik az orvos tanácsál; továbbá, minthogy

a provincialis orvos mezei gazdálkodás nélkiil

igen gyér jövedelmecskére számolhat: ön ja-_

vára is igyekezzék ebben jártasságot sze

rezni. ~

Máskor többet Orosházáról Békésböl.

Dr. Vámosy.

О
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Sehönlein kórodai имамы; е!

lenzöi ós védellnezöi.

(Folytatás)

Ambátor minden elfogulatlan gyakorló

orvosnak öszintén meg kell .vallania, mikép

gyakran igen nehe'z dolog valamely kóresot

leirása után a kórhatárzatot niegalapitani, v.

a már folállitottat kétségbe vonni mind addig,

miglen a heteget önmaga meg -nem vizsgálta,

minthogy gyakran egy pillanatnyi inegtekinte's

ivekre terjedö magyarázatoknál nagyohh föl

világositást nyujt: mindazáltal mégis jelen e

setben majdnem lehetetlenséggé válik nz al

hasi hagymáznak legkisehb nyomára is akad

nunk. — Сопга01, Scharlau 011001000

danak ezen kórhatárzatnak; az elsö nem nyi

latkozik, mily kórìdomra lehetno az elöadott

jelek után következtetui, az utolsó 110101110

11у011011 а hurutos hasi'olyás és csor

vás láz közt hahozik.-Pauli agylobra

következtet. «_ Siebert 05 Richter,

kik Sch. védelmezöiként léptck 1151, 212 0156

Sch. kórhatárzatához tökéletesen csatlakozik,

amásodik nzt hiszi, mikép nem tiszta alhasi

hagymáz, hanem kevert idom volt jelen.

Graf az elnevezést csak formaszeriileg l?)

akarja értetni; Wunderlich igen föltünö

nek találjn, hogy ezen betegséget alhasi

hagymáznak nevezték 01, midön 21 kór

bonczolat mégis savós kiizzadványt az agyban
s több 'életmüvekben gümöket l'edezett 101.

Már a véleményeknek ezen 101601010—

sége is eléggé bizonyitja7 mily nehéz jelen

esetben hiztosággal valamit a kórhaftár

zat föliil mondani; annyival inkáhb, mint

hogy а betegnek alkotmáriya, elöbhi 05052505

állapotja, életmódja, valamint jelen 11010350

gének okai föliil is sehol omlités sem törté

nik. —- В1г. 111521, mikép az alhasi hagy

m áznak újahb korhan divattá valt folvétele

mindeniitt, hol valamely alhasi bántalomnak

legkisebb jele is mutatkozik, jelen esetben is

nagy szerepet játszék. Az elfoguiatlan itten

talán csorvá's lázat tetemesb fej-vértolulás

sal, 5 ideges hélyegrei hajlammal tett volna

föl, s e szerint gyógymódját is tán intéztc

az „ideges“ szó hitelét elveszté: konnyen

magyarázható azon tartózkodás, mellyel ma

gok a tanárokY is ezt kimondani z'italják.>

Orvoslás. 1 terecsnyi calomel, 8

szemernyi magnesiával egy adagra.  3-kán

_ y. _ „ ` forrázat,

volna el; minthogy azonban legugabh idoben

Shig zöld székiiriilés; 5201212 hör; nyákos

iileppel ellátott húgy; estve 90iitetnyi érve

rés; —— 21 börgözölgés elömozdítására eczet

Savas könlegeg (Acetas Ammoniae) alkal

maztatott. - Li-ke'n csendesebh volt az 2110111,

a fej szabadabb7 va szemek kissé érzéke

nyek a fény iránt; az érverés 84 iitet

nyi; ismét egy terecsnyi calomel rendelte

tett. — 5-ikén 4 inkábh pépállomáuyu szék

iirités; az esti kórerösbü'lés mérsékelt; a

börbirálatok elösegitésére meleg leönt'ózések

és izzasztó italok rendeltettek. - 6-kán nagy 

levertség7 úlmosság, álomkóros állapot, 5221—

raz nyelv, semmi székiirülés, 76 iitetnyi ér

verés; a meleg le'óntozések 151000050.- —

7-11‹0п 01101 0500005 ugyan, de nagyobb mér

tékben álomkóros, a nyelv erösen befodve,

00 nedves, a szomj csekély, az alhas puha,

21 vakbél-táj nem érzékeny, a láz

mérsékelt, a hör puha;A а meleg 100111020

501<г0 erös izzadás állott be. Rendelmény:

1 olionnyi eczetsavas könlegeg-folyadék, 1

nehezéknyi valeriana-festvénnyel. —- Estve

incleg leöntözések, —- 5 minthogy a beteg

nek már két nap óta széküriilése nein volt,

üritö csöre is rendeltetett. -- 9-ke'n 111111110

inkaibb kifejlödött ideges tünemények azon

'kórképet állitják elo', melyet Frank P. ner

vosa'stupida uevezettel béiyegez; а beteg

álomkórosan fekszik 21 112112111, éjjel félrehesze'l,

a vizellés akaratlanulftörténik ,' az alhas pu

ha, hanem a jobb oldalon igen érzékeny,

tegnapelött óta bélsáras székeiések, a nyelv

közepén száiaz, az érverés 88 ütetnyì'. Hi

005 borogatásoka fejre, 5 estve helybeli vér

vétel, belsöleg valeriana-forrázat, eczetsa

vas könlegeg-folyadékknl; keinényitö és e

czetsavas óloméieghò'l álló csöre. - 10-kén

Az ideges kórjelek mindinkább az elötérbo

lépnek, a láz hevesehh, orrvérzés -— semmi

javulással, nyughatatlan ё], félrebeszéd,

úlomkórosság, pirosult orczák, hö fej, ga

gyogó 1105200, fogcsikorgás, automatikus

mozgások, fájdalmas alhas, 11() iitetnyi ki

csiny érverés, kevés ülepii húgy, s bélsár

állományu széküriilés. Rendeltetett: kina-héj

olaj - és mézgával; eozetsavas

oloméleggel és mákonnyal készült csörék;

hideg borogatások a fejre, s hólyaghúzó 21

lábikrákra. —— Estve agyszélhüdés jelei mu

tatkoztak7 melyhez Csak llamar tüdò'széihüdés

csatlakozott s 11-kén'reggei' halál.  Kò r

bonczolat. Az agykérek simák; kocsonyás



Tolna` v-ármegyey orvos-statislikáia.
299’

nyirk a vágványókban (Sulcis), nagyobb

mennyiségben az agy alapján, a t'ólcsér kö

rül. A vérdús agynak kcresztül metszése al

kalmával az oldal gyomrocsok igen пищит,

s штаб, savós folyadékkal telve talállat

tak; az agyacs mindkét félgolyójában babnyi

nagyságu giimök találtattak. A bél bán

talma igen csekély volt.

` На megfontoljuk, mikép allg le'Lezik 0r

vos, ki еду másiknak rendelményével töké

letesen megelégednék, s mìkép mindegyik

аи hiszi, hogy bár kicsinységbcn is, el kell a

másik módjától Lérnie- éppen nem csodálko<

zunk, hogy jelen esetben —— fökép szeren

csétlen kimenelel mellelt v-' а gyogymódot

híba'snak és tévesztettnek nyilatkozlatták ki.

Schönleintöl valami k`ülönöst „так —— ós

íme csalódtak —- de cszllódníok kellett is,

minthogy Sch. sem bírt más fegyveŕekkel,

mint milyenek minden tapasztalt orvos birto

kábau vannak. _ Minthogy abántalmaà bél

takhártya ищете; csak akko'r nyilvánultak,

midön а beleg ismételve nagy calomel~ada~

gokat vett volna be, .s minthogy a fej-kórje

lek eleinte elöuralkodók valának7 s csak késöb

ben тете]; ideges bàntalomba által: az al

каша-ш: gyógyszereknek minden Iovábbi bi

rála'ta szükségtelennek látszik.

Schönlein betegágynal а kórjel-csopor

tozatot: ideges, helybcli és visszhatásì kór

jelekre osztjaföl; ámbátor pedig ily módnak

is van saját fényoldala: mindazáltal mégis

cz által az egész kórkép összeségéböl sokat

veszt. —— Sok kórjel mind az ideges, mind

а vísSzhatási kórjelek közé számitalhatik, p.

szára'z nyelv7 hö `hör sat. — А tünemén-yek-l

nek ilyetén magyarázatja ellentállhatlan va

rázst gyakorol az orvostanba még kevésbé

járatos hallgatóra nézve, ki ez által а legbo

nyolodtabb kórjeleket is rendezhetni, а kór

képet világosban elötüntethetni hiszi; а be

tegség lénye mintegy kitárva látszik szeme е‹

lött lebegni, s a gyógymód ezután csak gyer

mekjátéknak tetszik; a födolog azonban, az

összes kórképnek béhatása ezáltal egészen

. elvész. Sehol sem találunk méfyebb vizsgá~

latát a kór terme'eszctének7 csak ritkán határ

zottabb javalatát az alkalmazott szereknek, s

hatásmódjuknak visszonylatát jelen kór-eset

ben; a jóslat так nem egészen el чан ha

nyagolva.

Ez'en kórodai elöadásoknak azon пав:—

nuk van7 hogy шедшими, тйкёр Sch.

nyomtatott, kórtanànak költészete hajólörésl.

szenved a szenvedök ágyainál.

(Folytatása következik)

Dr. Rechnitz J.

Анапы; t. Tollm vármegye 0r

инициативным.

(Т. Krenm'ńller кашу megyei r. föorvos

az 184% évre szóló föorvosi jelentése után).

I. Tájleirás.

Tolna megye fekszik a nyug. 11035211

ságnak 35°40‘—-36°40’ s az éjszaki széles

ségnek 46°7'~46°50’ közt; a tenger fölölt 474

lábbal. 'Határaiz Duna, Pest, Baranya, Somogy,

Veszprém és Fehérmegyék. —-— Folyóvizei:

Duna, Sárvíz, Sió, Kapos és Koppány. —-—

Mocsárai свай а Duna mentiben kiterjedtek.

- A hegyek Szegzárdnál kezdödnek s az e

gész völgységi .és simontornyai jàrást foglal

jàk el. -- A. homoknak legnagyobb kiterje

dése és vonala Paks Мам, N. Ветвь—Тем

Fejér-megyének indul. — Kö kevgês; tüzelö

fa csak а földvári járásban kevés. Asvány-víz

egész megyében eddig nem щипать. -—

Földi termesztmények: a legjobb tiszta

húza, rozs, kukoricza7 burgonya; hires fád

di, belecskai , nagydoroghi dohány; szegzár

di vörös, decsi fehér és si'montornyai vöröS

és fehér borpk.-Azonkivül kiLünò' birka- és

szarvas marha tenyésztés.

II. Nép és népesedés.

1) A földvári járás-ba-n van ösz

szesen 24 helység, 71,890lakossal. Ezck ne.

gyobb részt magyarok, erò's és egészséges

testalkatuak, s свай azok gyengébbek, kik

hosszan tartó váltó-lázakban szenvedne'k. Ke

veset szaporoànak, úgy'hogy а Sárközben

ritkán l'van еду csala'dnak 2—3 gyermeke.

Az asszonyok korán kezdenek hervadni. —— А

német lakosok ebben а járásban sokkal erö

sebbek minta völgységi és simonytornyaiban.

А ráczok egészséges és erös testalkatuak, —

А 24 helység közt legnagyobh D. Földvá r

11,135 lakossal, legkisebb Pilis 542 la

kossal. Születtek ezen járásban összesen ez év
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ben 3648-an', s így minden SZáz után 5171

еп; meghaltak 2197-en s így száztól 3161-1311.

—— Legtöbben születtek és haltak D. Szent

G y ö r g y ö n, hol 837 lakos u. 95-én szület

tek, és 45-én haltak meg, vagy is minden

száz után 11%-át: születtek, és 5%-an meg

haltak. Legkevesebben születtek D e c s e n ,

2004lakosra t. i. csak 50-en, s így száz után

Tik-en ; legkevesebben haltak Pil i s b e n, hol

542 lakosra csak 10 ,‘ s ígyszázra csak 2 ba

láleset jött elő. Több halt mint született A.

Nyéken, hol 28-an haltak meg és 27-en

születtek.

2) А Völgységi járásban van

összesen 37 helység 35,613 lakossal, mely

“közt legnagyobb Bonyhád 4793 lakossal,

legkisebb D ö m ö r k a p u 46 lakossal. —— А2

egész járas hegyekből és völgyekből áll; földje

agyagos, erdeje elegendő, vize kevés: A nép

legnagyobb részt németajkuakból álló igen

szorgalmatos, egészséges; testalkotásra néz

ve ugyan gyengébbek az ugyan e járásban

lakó magyaroknál, azonban rendes életmód

juk miatt sokkal jobb és tartósabb egészség

gel bírók. Némely helységekben ez idén több

halt meg, mint született, mi az elaggodtak

nagyobb számának lehete tulajdonítani. Szü

lettek ez évben összesen 1278-àn s így min

den száz után 3711-en; meghaltak 891-en, s

így száztól 2%1. Legtöbben születtek N. V cj

kén, hol 549lakos után 30-án jöttek a vi

lágra s így minden száz után :fé-en; legke

vesebben születtek Kokasdon, 1101 920111—

kos után csak 4-én s így száztól csak lgás-an

születtek. Legtöbben haltak meg B o n yh á

don, 4793 lakos után t. i. 212-en vagy is

száz után 42927, legkevesebben haltak meg

Lado má nyba n, hol 123 lakos Közt egész

évben egy halál-eset sem" jött elő.'-- Több

haltmintszületett K. Mányokon, Mázán;

egyenlő számmal született és balt meg Sz.

M. Berekallyá n.

З) А simontornyai járás 39

helységgel s 32,310 magyar , német- és rácz

ajku lakossal nagyobb részt hegyek és völgyek

közt fekszik, s csak kis része van a Kapos,

Sió és Sár mentében. Földje agyagos, s

nagy erdőségekkel bővelkedik. Avölgyekben

kevés víz találtatik. А magyar lakosok erős

testalkotásuak; a németek igen gyengék. —

Születtek összesen 1250en s így száztól 3%

an, meghaltak 748-an; s így száztól 23'3-an.

Legtöbb született Ki s-S z é k el y e n, hol 1054

lakos után 78 jött a világra; legkevesebb az

az egy sem született a 95 lakosnyi bi k á d i

a 4 lakosnyi csicsói, a 281akosnyi cser

nádi, a 146 lakosnyi bo rjádi ésa 10lak.

ge réuyesi pusztá n; az elsőben azonban

Vérhas következtében 6-án, s így száztól 6719

en multak ki e világból. Legkevesebben hal

tak meg а kápolnai pusztán, 1101170

lakos után csak 1 , s így száztól csak “117 rész

halt meg. Egy sem halt meg a c s i c s ói ,'

csernádi, borjádi és gerényesi

pusztákon. Egyenlő számmal születtek és hal

tak meg a belecskai pusztán, а tor

mási puszt., és а ráczegresi pusz

tá n. — Legnagyobb helység ezen járásban

Gy ö n k 2813 lakossal, legkisebb a cs ics ói

p us zta 4 lakossal. -

4) А dombovári járásban a helységek

száma 40-re rúg, melyekben össz. 41,577

Iélek Iakik.l-- Legnagyobb ezek közt Ozo

ra 3389 lakossal, legkisebb Mászlon 30

lélekkel. Születtek összesen 1846-an, s így

minden száz után #ZI-en, s meghaltak 1272

en, azaz száztól Niven. Legtöbb született és

legtöbb balt meg Kányán, hol 241 lakos

után 37-en s így száztól 1519 szül., s 36an

azaz száztól 14%-an multak ki e világból.

Legkevesebben születtek Ko ts alán, hol

1545 lakos után csák 19-en, azaz száztól 17/30

születtek; legkevesebb halt meg a 334 la

kosnyi Vá rony helységben t. i. csak 1, s

így száztól “716. Vérhas és kanyaró következ

tében többen haltak mint születtek Gyulán,

Megyesen és Nakon. Egy sem szüle

tett s egy sem halt meg Mászlonban

és Hékuton. Ezen járásban, néhány hely

ségeket kivéve, erős s egészséges testalko

tásu magyarok laknak. A föld többnyire agya

gos; a Kapos mentében, a csatornázás óta ,

igen termékeny.

184%-ban tehát a népesedés az egész

megyében 181,3901éleknyi volt; születtek ez

évben összesen 8,022-en, meghaltak 5108

an; s így 2914 több született, mint meghalt.

A halandóság az egész megyében volt 2100-tól

2'9'13, s így minden 33-dik ember halt meg; a

szülöttek mennyisége volt lOO-tól 4713, azaz

minden 21-ik ember után 1 született.

Hogy а földvári járásban legtöbb halt

és legkevesebb született, okát abban lehet
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keresni: 1-ször Ногу ezen járás nagyobb ré

sze a Duna és Sárviz áradásainak ki van té

ve. 2-szor Hogy a duna- és sármelléki hely

ségeket magyarok lakják, kik keveset sza

porodnak. 3-szor Hogy az igen tudatlan és

iszákos bábák miatt sok gyermek holtan szü

letik. 4szer Hogyalakosok bábákon és egyéb

kuruzslókon kivül más orvosi segedelemmel

élni nem akarnak. —- А dombovári járás né.

hány helységeinek p. Kányán ak пазу ha

halandósága a tavaszkor uralkodott vörheny,

s az öszkor támadt vérhasnak tulajdonít

hatni.

A völgységi és simonytornyai járásban

-egy két helységet kivéve, csupa németek

laknak; ezek igen szaporodnak, szorgalma

tosak, jobb tehetségiiek s igy életmódjuk,

Iakásaik is egészségesbek. Ruházatok czél

szerübb, kivévén a rövid -— Pistolen м— nad

rágokat, melyek а térd mcghütése miatt lz~

Csúzos bántalmakra adnak alkalmat.

(Folytatása követk.)

0rvoai életrajzok.

I. John Hunter.

John Hunter, született 1728-ban Long

Calderwoodban, közel Glasgowhoz Scotiúban,

Lanarkshirében; egy oly családbeli 10 gyer

mek közül legifjabb, mely családban a láng

ész és nagyelme nem tön kivételt. Nem vé

vén tekintetbe testvérét William-ot, öregebb

test-vere James kétség kivül nagy elsöbbsé

get vívott volna ki magának a tudományok

ban, melyeknek tanulását fólötte nagy tüzzel

kezdé meg, ha a halál nem nyirja meg a

magas reptü elme szárnyait. '

John Hunter '1738-ban veszté el atyját,

azaz midön ö 10 éves volt. — E körülmény

паду hatással volt növeltésére, söt egész éle

tére; anyja nem tudott a kegyelte gyermek

kel csak gyöngéden s puhán bánni, innen

mint mondják  John körülbelöl 20ik éve~

ig csaknem mit sem tudott.

Hunter William ellenben, ki 1718-ban

sziiletett, szorgalmasan növeltetett a glasgo

wi egyetemben, jókor hallgathatván Cullent —

és a hires szülészt Douglast, Londonban gyors

elò'menetelt tön, és egy boncztant irván, а

terv 4új volta, valamint tanitói képessége által

nagy hirre kapott. 

William hir-neve osakhamar Hunter

.lohnt is Londonba hivá, a ki mint napszá

mos urától dolgot, testvérétöl kért muukát

és dìcsöse'get. William volt neki elsö tanitó

ja, ki legelò'bb vevé észre John értelmes és

képes voltát; ö küldé be a Chelsea kórházba

Cheselden igazgatása alá.

Mlért kelle történnie , hogy e két test

vér bensö vonzalma egymáshoz oly rövid ide

ig tartson; hogy a tudomány meghasonlást

eszközöljön két szív közt, melyeket а termé

szet egygyé tön; egymásnak ellenébe апп—

son két nagy elmét, melyeket egyszerre ké

резец?

Cheselden nem sokára meghalt, és John

mint uövendék a Saint-Barthélemy kórházba

jutott, hová kevéssel elöbb a sebészi osz

tályhoz Pott neveztetett ki. Pott volt az elsö

sebész Angolhonban, ki a sebészetbe azon jó

értelmet s bölcsességethozá be, mit a párizsi

királyi sebészi' akademia elsajátitott. Az ò' se

bészeti Ieczkéi, melyek vizsgálódáson és az

élettanon alapultak, könnyen megmaradtak oly

elmében mint Hunteré, söt mondhatni, hogy

azok egész éltében megtetszettek rajta.>

William akará, hogy testvére egy kis

idöt forditson tudományos müvelödésére, mit

teljesen elhanyagolt eddigelé; mások javallák

az ifjú bonczolónak, hogy a szülészet вуа—

korlására айда magát, mely hatáskörben, mint

tudjuk, oly magas hirt nyert William. De .lohnt

csak a boncztudomány és sebészet ragadá

meg ellenállhatlan erövel. Itt munkált ö, s

itt szerzé dicsöségét. 1754-ben mint sebész

növendék a Saint-George kórházba ment, hol

müvelheté sebészi tehetségét és egész'tüzzel

gyakorolhatá magát а bonczolásban. Ez tör

tént azon korszakban, és azon körülmények

között, midön azon lényeges felfódözés téte

tett, mint köttetik össze a méhanya a méh

lepénnyel. Mindkét Hunter magának tulajdo,

nità az ezen boncztani fóladat megfejtéséböl

szúrmazó dicsöséget, és az е feletti 25 évvel

késöbb kiiitött vitatkozás alatt meghasonlotta

két testvér, és nem is békéltek meg együtt

elöbb, mint midön Williám halálos ágyá

feküdt. ' «

Ezen idöszakában a boncztudomány vi

rágzani kezdö korának (1754-1759), ш

dön Hunter társa és munkásfele volt testvé

rének, történt az általa legelsö töltözés (in

jectio), mit б higany segitsegêve! jó .sükerrel
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tett ahere esöves állományába (vascula Hun

teri); a nyirk edények müködésének felfódö

zése, a here leereszkedése mechanismusá

nak általa történt megfejtése, az elsö idegpár

elágazatának szétmetszése az orrüregben (fos

sa nasalis). Hunter csak élettant keresvén a

boncztanban, az ember-bonczolat nem elé

githeté ki vágyát; és már 1759-ben a ha

sonlitó boncztan mezejére szállott ki, mig

nem egészfségtelen volta munkáinak félbenha

gyására készteté. Tüdögyuladás lepé meg,

mely igen nagyon nyugtalanitá, félvén hogy

ennek tiidò'vész lesz а következménye. Ta

nácslák neki, hogy Londont hagyja el, és dé

liebh égalj alá költözzék.

De az ily férfìak nein nyugosznak. Nem

tehetett Hunter egyebet, mint szolgálatot kér

ni azon liajós szeregnél, mely 1761-ben a

Francziaország nyugoti partján létezò' Belle

Ile szigetet volt ostromlandó; _ innen kö

veté a portogalloknak ASpanyolország ellen

,kiildött hajósseregét. Ezen hadszállitások alatt

sok vizsgálatokat tön а löszer okozta sehek

körül, és t'óbb eszméket adott а gyuladások

ról, eszméket, melyeket 30 év alatt dolge

zott ki és tökéletesitett, a maradékhoz is

méltó munkát dolgozván ki azokból.

A háború végeztével (1763) Hunter

visszajött Londonba, hol mint gyakorló orvos

akart megtelepedni : William boncztani munka

társul választá Hewsont, kinek sok érdemei

nagy dicséretet arattak: és külöuben is a két

testvér között nem лаву összhangzás volt;

pedig az együttmunkálásra szabad, bizalmas,

el nem fogult sziv kell.

Hunter John kora, boncztani jártas

sága, s tábori sebészsége alatt gyüjtött ta

pasztalatai, czimet, tekintélyt és a közönség

bizalmát vívák ki számára. De ez ìdöszakban

Pott volt Londonban az elsô' sehész, és má

sodranguak valának Bromfìeld, Hawkins

César, Sharp Samuel és Warner. Továbbá

Hunter jelleme nem fért 'óssze azon kiilönbö

zö viszonyokkal, melyekhen kell forognia a

gyakorló orvosnak betegei között; jobban

szereté ö a holtakat, mint az élöket; e's mi

dön heteghez ишак egykor, barátjához Lynn

hez így szólt, midön el kelle fz'ijdalommal hagy

nia bonczmüszereit: „Kénytelen vagyok azon

átkozott guinét (damned guinea) mcgérde

melni, hogy legyeu holnapra.“ V--

Lassú menetü orvosgyakorlata mellett

a tudománynak szentelé Hunter idejét. A ha

sonlitó boncztan foglalá öt ol egészen, és

széles terjedelmü vizsgálódásokat tön az Ы

lati élet puhatolása tág mezején, mely mun

kája bevégzésére késöbb élte legszebh óráit

zildozá fel. _ Egy mezei jószágot vett Earls

court nevüt, mely Brompton mellett feküdt ,

körülbolöl két mértfóldre Londonhoz; és m,

épittetett egy kis lakot, melyben tölté idejé

nek leguagyohb részét, mindazon запашок

szokásait és ösztöneit vizsgálva, melyeket

össze tudott gyiijteni, honczolatokat és ha

sonlitó boncztani kise'rleteket téve, és mun

kálatit rendezgetve.

„ 1767-Ьеп Hunter a londoni kir. orvosi

társulat tagjává választatott, és 1768-han a

Saint-Georges kórház sebészévé. Ezen utóbbi

helyezetében johhan kitüntheté sebészi érde

meit, és több ifjú orvosokat vett föl magá

hoz, mint kül'ónös tanitványokat, kik kiváncsi

an hallgaták leczkéit, és modorát sajátjokki'i

tenni igyekeztek. Ezenifju orvosok közül volt

Jenner, Guy de Chichester, Kingston, Phy

sick de Philadelphie, és sir Everard Home;

Lynn és sir A. Carlisle szintén bensò' barát

ságába jutottak; innen látszik, hogy ö egy

sebészi nemzedék atyja volt, mely annyi

diszt adott а tudománynak és Angolhonnak.

Jenner egyik volt Hunter elsb' növendé

kei közül, kit 1770-ben fogadott magához,

mint 21 évest, midò'n a tanitó 42 éves volt.

Jenner Hunter irúnt egész életében megtartá

azon szeretettel párosult csodáló érzést, mel

lyel tartozott tanitója lángeszének. Bár nem

laktak is egy városban, mondhatni, hogy nein

szüntek meg egyiitt dolgozni.

Mennyire barátságos lábon állott Hunter

Jennerrel, mutatják a köztök folyt levelezé

sek, melyek közul egy párt ime közlüuk.

Kedves Jenner I

Vettem a skatulyàt és az ‘ón levelét.

Nagyon le vagyok kötelezve irántam mutatott

szivességeért, és nem tudom mint'háláljam

meg, miket ön e'rtem cselekszik. Bár mint

történjék, némi bizományaim vannak még

önhöz. Ha könnyedén szerezhetne ön egy

Баса! lazaczot (salma) számomra, nagyou sze

retném; kivánnám, többet is küldene különb

tele helyen fogottakat, és hogy ne lennének

mind egykoruak. Szükség pedig аи tüstént
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ianggal (alcoholl'tölt palacikbá tenui. A lang

ietisztázott legyen, és eliepje a halat.

Elfogadnék még öntò'l mindenféie aisvá

nyi'mutatványokat s egyéb dolgokat, ha küld

het ön. Küldtem önnek némi czikkeket nap»

lómból, melyet a „Transactions philosophi

ques“ben kinyomattam? Ha nem tevóm,

tudósitson ön. Néhány tapasztalatokat sze»

retnék e télen önnel tétetni. Mit képzel ön

_ az ángolnn megvízsgáiásáról?` Nemzö részei

me'g nem ösmertctnek, és szaporodás mód

ját még nem шашек fel. _ Ez nevezetes

tárgya természettörténetben. Én elkezdém е

vizsgálást, de nem tudtam közvetlen а vizböl

frissében kifogott angolnákra szert tenni . . . .

_szándékoztam több, és elég паду nngolnákat

megvizsgálni minden hónap elsején és 15-én.

Ha önnek sol: ángolna van keze ügyében, és

indiiványomat kedvcsen veendi, tudósitson

engem; én önnek utasit-ást adandok, mint kell

bánni velök а vizsgálat alkalmával. А jövö

tavaszkor баш! is kivánok .tapasztalatokat :i

növények nagyobbodásáról. És ,ha semmi cl

ienvebése nincs, igen sok tapasztalatokat bí

zandok önre a növények hömérséklet'éröl tél

hen. Ha mind ezen vizsgálatok alalt fog ‘ón

valami elvre bukkanni, mi megérdemlia közzé

изрек. igyekszendem аи ön neve alan közleni

a kir. társulatnál. . . . Nem иен-Шьете ön 3223

momra еду tengeri-diiaznót . barátságból чаду

Napf ese

мчим-отд. Рим. 0 es. s apos

toli Мг. Fôllége B ngát Реп ori'ostndor s az

egyetemì отпиши tallarńhoz a In. Мг. ndv. ran

eellár gl'. Majlńlli Antal (i exja впал intézett le

vélhen legkegyelmesebben nyilvánitani méltozta

tutt, hogy a „terme'szettudományi :zó

h a l ln n z“ взаимна: elfogadfn , és a liekiildö"

példányt magńn-könyvtárába befefte légyen; egy

szenmind в mnnka. плат legmagub teiszését ki*

jelentvén, n штате]: innárt еду gyémántos. ò'

Felsége neve elsò' lietiijével ёжит aruny-gyi'iriivel

megqiíndékozni kegyeskedell. _ Orr. karnnknál 1i

jonan kinevezett "тёк ‘irak elöadásaira штанины.

nagyobb идти hallgatóuág дуй! össze ‚ nlcly min`

lìcnkor а legnagyohh elégiìllsóg'gel liagyja olla n fel'

щей“. S valólian a fônncvezelt tanár u. lnindcni

слившись, mi leczkéik érdességét, és hasznosságál

emelni Крен. Így D1'. N ed el k о так. tanár In',

ki “Нуби- leezlxéit minden szerdân és szom

топ délntínì Blinker {вида , legújabhan elmé

leti elöadánìvnl fogorvoslati дат-аноним is

нива бит; mi Ша! kémfg КМ" azoknak ér

 

. lA I. _  ‘ ч ' ~ ._ .

pénzérl? - Mlcspda madarat küldòtt on ne-Y

kem ? _ Hát azon kis áliatocskák ‘? _, úgy

hiszem malaczok lesznek. . Maradok sib.

'Hunteŕ John.

Kedves Jenner!

Levelét, és а kakuk g-yomrát (шиш)

meglmptam; szerettem volna ha több is lett

volna ,' meri. nem mindenik egy'forrna _kinézé

Anii. Ila leheiséges; kérném önt, venne szá

momrn еду kakuk tojást, és tenné azt еду

más mada'r fészkébo, a kikelt kicsinytszeliditse meg, hadd ösmerjük meg e kis4 ma

darak erdei> пандам. Imc ezek lesznek elfog

lalásai, ifju barátoln! На szed 'ón тазом,

szedje el a fészket is; nem bànom, akármint

küldjc hozzám. Sziikségem volna еду varju

s еду szarka-fészekre is a faágakkal egyben,I

melyrc> шаман: de félek позу már` késö

lesz. . . . Tai-isa meg ön akakuk felölijegyze~

Leit, чаду leveleiben közlendi velem :izokat9

Еву tojásteli- fészekre és egy más fészekre is

van szükségem egy kis kakukkal egyben; van

szükségem еду vénebb kakukra is. Míntha

hallanám поду most ön ezt mondja magában;

az ön szükségei végtelenek. Maradok Stb. -

(Gouraud után a Journ. des connaiss. méd.

chirurgical-ból). K á r 0I y i.

mények.

dekexségét és lannlságoslágat telemesen növele'. 

A „Суженый seliészet, Ванна liórodai elöadásai

szerint` kiadja Kovács-Seliestyén Endre onu-seh.

dr. ent.“ rzimů mnnkának 10 ívnyi elsö füzete

mńr мешает; s mindenA liiteles könyvárusnál

Карпат. Ajánljuk ezen igen érdekes és пап-тают—

dûs fiìzetet olvasóink figyelmébe addig ie, mig

annali Iiò'vebl» ismerletélét аммиак. I'gyanezen

mnnka DI'. R os en feld által leforditva nem sn

kárn mime! nyclvcn is fog megjelenni.

_ .-\ nmságn m. L'. udv. kincstár az Arn

iuidkán lncgiirñlt bńnyakamarai sebész-állomásra

“и F. malnzsínai búnya~kincstári sebészt мы.

mazla. Az ekkép megi'u'iìlt m nluzsinai (Шри?

megyêlien) `w'llmmíint elnyerni ohajtók, sziìkséges

oklevelelikel сито“, п a nmsígn _ m. k. udv. kines»

[дыши intézendö folyamorlásaikaf, шву közveilen

ennek jegyzò' нишами, vngy рейд а lirádeki

„штативы nyujtsák he. '

_n_

Zombor. А vároai шву-бедны, теНуе!

300 fm-întnyi ep, ‘ivi имея van ösnekölve, Dr.

4
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Lnógz Mátyáu нами által f. ё. Májns 104€"

«ifa megi'lriîlvén , пап-а Julius I-jére csöd van hir

d'eive. Az enen тиши elnyerni быть fnlyamn

dásaikat а tehint, пап-м! tanáeslma каши; he. -

L06 iz Máty sis, Шпон a magyar orvosi так!

egyìk iisztes пенни-а“ veszfé el, “Юте“. IHM

Убежав, hol a gymnasialis iskolákat eh'égczvén

piarista lett; »bien генам“, «bym-rán мам.

a bölcsészi tudorságnl is, kile'pell. я Latonának

im, mire шиши тети мешёпу й||а| alkal

тешит: lév'efn, az nrvol-tudományok (апатии

végeit Рвите rnndnll. Elvégezvŕn az orma-nö

rendékipalyál, a1 аргумента hosszalm Мец; mín!

pl'osevlnr szolgált; пинта“ Tulna megyéhm шт?

¿n urañàlmi оптовым ведшаъмкоаои; végrv

I797~hen sn. kir. Zemin/or "Моя; muslos Ногт

щйпак.ше5\й|анпапбп‚ ozon Нута“ mnjd ucm

I'él lzńzäèig a Ingang-yum. buzgesa'ggal visuelle,

веке hamvninnk! 1.-

Üßrßlllßn. A род-шиты orina-sze

mélyzet „мамаша мташ. források "Iain kö

reikext'i: 1842-hL-n az vgész Graz-.ig lnlmsaìnal

идти 15,293,271-1'@ rúgoll. ‚и nrvoxî rrnûlmz

типа]: egészben: 5MG-en; т—к közt шпик

promovaílt оптовой 294143", епб nszlályu schéma-k

775-0»` nâsndosztáiyu seiiészek H24-en. Egy

nersmìnd “теней is топа]: 27664"; Мин log

nagyobb тёти: а. promm'ált nrrosok- é! fln'i ти— '

tályu lohészelnek. E szerinl 2075 МЫШИ wil

Маши": тёте ogy опия ragy имидж` muly afán)

n'z év бы нет Питие“; minlhugy 1532>»lwn а

Inkom): пата 13,099305461. az on'an респ;

Pgészhen 4403-“ teit, я e sz-:rint uhm* 2975

Школа не“ еду orvosi пенных. Azonhan шеи

nrány km'ánseln alkallnazlmîó nliudvu |éxzvir1ßz

0rszággnuk, пёс cz паду mérlékhen шток“. Ig)v

nránylag legtöhh отгона van Berlin паниб—

nak., mer 334,366 lakosra ТЮ! unjust .\zámnl .

lîgy НОШ“ már S28 lakosra vsik "gy nrvosi sz»<

lllély. Ellenhen aránylag legkmrsehl» опови тип

питьйидеп keriilelßek, mvly 605,441 inkom~

rn на! ($0 arms! либидо! . s rkképou mín

dm 10,091 МВт-гл «nik "gy опонб szvmély.

r.

В е l' I ì и. Schünlriu Lórodájiin ign-u érezlwh'j

n lmlományrauézw az ely korán Шишу! Dr, Si

mon Fermez jalea krir\’eg)lal|or halailn мы nLo

zoít vcszlessŕg. тень-д "г.“ rnan щитам “L

мы: Sch. nldalán eŕrzrc, ki жопы": ‚ hahúr a gór

csövet jól is Имидж kvizelni,` lohn m-m fug- a [тёт

\'е;!у|вп mwejŕu вами-ом: агвшй.

— Dr, Sul» cru h »aim вины еду ui mun.

И“ írt öászc, mel) um" зонта ч:

siologie“ сит «Init шайб alá )œ |  . S. irafni

lwgńlágosban hizonyíiják, или. а теогйабив]. и

pruist, s nvm ellenkezöieg ke“ megelözniv.

Ambńjm' s'oha gyakòrló nrvml nem volt : mindlz~

ähnl maîgis „din mßdirinîii'iu` Prnvis; Mv М'к

  

neimiltellehre; die practische Diagnostik der Ен—

"eren Krankheilen“ rzi'miì типы! Némefhonhau

(Минут-огнищанин is) igen тщетен, я а leg:

löhh й] rény-mlnllm »mfg Жён)?“ is példányok

Mnl Иона eh'ì, n"

~ .\z ibleni Charité-Löwiban бивнем—п.

9931420 nn'osaliallak; ezek ’közt gyógyulva «fe

_iavnlx'a 7756-an, mint gyógyîlhatlhok 917en bo

rlaíllaiiak M. Älcgszököli 8, lmh'n hälfte!! lf’.

nu-glmll 1068. Mvg'mnrndfnk НЧ-Нч'о MTI-pn,

r.

B 0 r 0 s z l ci. Az Шеи .slt-gén) gyerli'lek

Lórház îgazgmósságn épen mnsí помёт (НМ;

évjelenlésél кбит, Az Шеи már 6 év día fönálhí

gyermekkńrhńx (20) aigyallmn1 —- nuit évhen

126 дуогшек orrosnltatott; «esz кем fölg'yó

gyulíak [ОП-ан, meghallak lS-an, s ápolás alan

шатаний S-tm. A Illeglialtal кбит ‘l hallan Im.

тю“ he а kcírlnázlm. я más 2 tarlozkodásának

»inó' 2:1 ńrája'lmn hall meg', .\z vrmîmŕnyl ММ

рап буди-п kedvvziinvl monńbalni.

гниющими. l' a r i я. .\z отгона akade

паба :illnl „a hangréh vizrn yröl és а

gögmelszés vlönyriröl .is :irlalmnì

nil“ „ш латы. идиша ним 1500 Frank

u_\i julalmal Valk-ix ur illeni nrvos “ym-ref el.

.-\ i“ i \ r i о u x-félfr jutalnm (2000 fr.) Lövetkezö

“Надым: „А z ö rö k ii l б я по fol) :ixá ról

az inleg-vs Iúlí||g_f«rì'|llsnij`» «li'ihozaía

Ига, я az vh höl vrmlò' thcgségck

гщ g ямок-пак gyaígyszereiri'il“ Юге!

kezörekw'prn питаю" nl : G in i r n c ur Вог

аеанхши 1000 fr. . G a n s я а i I Toulouse-baum

fr , Michel“ Párìshan »100 fr. Катай. 18-15“: kü

гита julalnmlcérdénck Iŕíftlek föl: 1500 frank

||3i динамит kivánja az akademia а Iíìdôlégeny

(Ewphixrlna шипит) iöric'lwlél . ’s a fuladolás

(актина) Ilasonlnlosságait x Illegkiilönbözteîö je

I~~íl. — А Pm'tal-fólv _íulnlomérl (1200 fr.) : Н a

snnlalonágol» »5s kiilù'uhspégckrôl,

mulva a giìmú'- és görvŕlykór кацап

I »i t v z n «_» I». ~ 1200 Franlmyi шииты n n (ò

id « y; k «í r (пинта) плотным. _

и. A\ ludumám-aluulcmiáuak f. é. Jau. 22

lnf'n шпон низшим Simula-yer «is Dirífenbach н—

rakual 000 frankngi iutalom яъёпепем el; az el

»öllek, mrrl а Laucsalszeln-míihŕlcl holttcslen 6

Lisérlv mep; rlóször; az ul-olsóuak pedìg, meri

ищаиашп тйпёи'! ша vmhervn (i \i\«í отцы

j'í uikf'rrrl идут.

и- Prawn-xiaorszàgbnu ¿isszvscn плюшку (Ю

„под: lap „монах meg, я rsupńn Páriâhnu 32.

E# mŕgin mìndegyik lapnak annyi напишу

um, hogy а szerkéíziö nem usal: köllségéit fe

dezlleli, пашет тё; fńradnzńnaínak is тат ju

talmiit n_vvri. '

D

+Mw-_»
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