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Schoepf Auguszt,

Orvol e'l lebe'lz doctor, szeménzmester, а m. L'. egyelemnél az orvosi kar tngja, a pesii дуги-тенёта:

fâorvosal igalgatója', amlgyar academia, а budapestí k, orvosi egyesíìlet, a cs. k. bécsi отгон

lárlalág, l berlini'Hufelnnd-fe'le orvosì egyvsiìlet 1.!agja, в t. vcrebe'lyi l lz. gyürgyi érsekî

паке]: ińblahirája , s gyakorló orst Pesten.

. .Másodík hötet.

Non [irgendum all excogllnndum, led

inveníendum, quid natura fen! vel

fnclat.

Baco de verlllnm.

   

BUDÁN,

A M. к. EGYETEM BErijn/EL.

1844.
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ιειω. π. Ιαπωι, Δ. Π"ϋπεπ.

 

Ιἔόιι_γτοΙοτι ἰἀοιιΚ. Ι.

(Λ Μο·ωέωσσ ο οι "μόρρ02εφεΐο ι- α οιιιο'ΕΜ$ιΙέσίοΙο.)

Διοτι οτνοει, Μ φαι ιιιιροτι φέε ο

νειέ;γ αφτι Βγό5γεωτ τΙιτεύτοιότο Ιεϋιιτιγει

φ11Ιε:Β οιιιι Με ιιιιιΒιιι; -- :που οτνοετ,

Μ επι ιιοφ Ιειιῇει ω, Μ” τι τοι·φόε2οτ

ιιε;.τγε2ετ11 Βγό;"τιιίι·ο!ετοι τιιο!!οιτ εΖοτο

ἱιιΙαιοΙ‹ €γόι;γιι:ιιίιεει υφΗΒε!ό ο2οτΓόΙε!τέρ

μπι ΙώΙτειόττοτειι -- ει τιιιΙοφέιτιγ φινετσ

τιιιεέιι·ει , ε :ιι οτιιιιοτιεύε νειΙτφοτὅ έιφίιιι

επ ε ο8ειΙοτιέεει τιιοΙΙε:ιτ τετιειιιτιΚ ε11Ιγεάο

κέιεότε τε πάσα ει!!φΙφειι: -- π: ὅεΖἰτι

Μπι εει]τιέιΙοιιι. Α Ιιειῇὸειιι νοΙτ ΜεοτιειΙοφ ο

τοττειάειιφειε Ιτοτ ΙιιιΙΙέιτιιιτιειΕ φειτ Μάτι εοφ

έιΙΙΙιειιοτι οΙΙοιιι: φωτ τιειΒγοΜι νοκ ο Μ

2οόειΙοιιι οι·ἔιιιτιιτιΙε, φΙτιτ ει φιτιὅτ έτσιεφ

Μπιτ. - Πα ε:έιφοει ύι:ιΙιτι-Κοτε:ΠΙτο

€γόΒγειοτειτι!τ Ιιειιἔιεἔιτ τιεπέιΙιΙσπιτι ιεφ ο τ

τιὅΙ‹, ε το τ68 ότι φέιτ ι$φοτι Ιιειιέιειι

ἔγόΒγεΖετεΙτ ειΙ ΚΑΙ φ ει 2 έ ε τι τι ει τι ΙιΒγοε

ΜΕ νοΙτιέιιιΙτ -- ἀοΙΒιιτιΙ‹, ή” τιιε2ειιι,

ιοΒικιιι έιΙΙτιει; ει εεειινοὸὅ εφΙιετιεόΒό ρε

φΒ ιιιέ5 ιιιΙφιιιι. - Πο ύιειΜι ιόὅΙιετι ίι

ῇειΙιΙι ιἀοἰιΙ‹ 68 εεετεΙτ κοιιΒοτο τω Με :Μιο

ιοΒοΗ ει€γειι_ιτ;, ε: οΙὅ2ϋφἐ τι «Μ, το! Μέι

τειι Ιέι!ιοτι ε ε2ειτειε Ιαιφέτιγ ειΙιιροτι ΙτεΙΙοτιο

:έιΙΙιιτιιιιιΕ 68 φίί!τϋσ.ιτι11ιιΙτ.. Α ΒΙιτιιΕειιφίινό

πω. :ι εε€66ιειιιιι1φέιτιγο!τ Ι›ὅ ιετφόιιγει!ιοτι

ο5ειΙτιιοφ ίιιΙ;ιτιοΖΙΒ, ε τι ΙιότΓοΙγειφοΙ‹ ΗιτιΗωι

(ιιιιιαιοτιεΙίε , ἐειΙεΙΙιειὅ) Γιιτιώε2οιο φωτι

ποπ ,,οφΙιειττειε τισ τἰοιιειεειο°° φωτια ..

ο;81‹·ει εοτνωιέιειιο2 ιέιτ Ειπε!. Το!εφτεϋιιΙε τι

πιο” ΒοιιϋτιΙοιιιτει -- φωτ τιειΒγτιει!ε ·ιιο

νο:οφ (38 ιόιιγΙὅ Ηιιι€ό52τιεΕ, Μι· φΕΕότιι

ριεε!τοΙιιι ιε ὅι τα ιεφεττ οτνοει Ιονειές-εεε·1

Ιοφ - ιοΙτιτιτειιιιΙτ Μιτιγνοι!ιε, ε τα ιτι

ΙἑιΙειιιὸῇιιΙ‹: ιιο(έγ Ιτιιιγι!ειι!το2οιτ ,ματιώ

επιιιτειιι“ (ιιειιιιτΙιιεωτιεοΙιε) ρτο8τειφφέιιει!τ

ιιτιοιέιτει ειιιτιγι ιι ιιιιωωιιιι εΙφόΙοι _.Ιιοτι

τι Ιιτήόειιι ρετιρειιιιειιαιι ιεΒοΙέιιιειΕ: ειΙειρίιόῇει,

ιιιΙτέιιιιι ΡΙέιιό ρίιττΙιινότιοΙτ, φωτ φειε:ιότιειΙτ

ιεφετιιό ο! τι Ιιιτοε ΕΙιτιιιφει. Ε2 οΙὅτιειιι

ειιιτιγίι Μιοιιγίι: τω" εφ ιιτειΙΚοειό Κοτ

εεεΙΙοφ θε ]εΙΙοφ Ιτιτίιιιὅ ιότΒειΚοτι Μ· οτδτ

νοεπειι; 632 ρετιι€ ΒγόΒγιειιιιιιιΙτ Ι‹ϋτόΙιειι

φαει ει” τέιειι :ιΜιειτι Μ: ΙιοΒγ τι εο€όόιτι

τιιιΙφέτιγο!τ ιε2οτιγιι φότώΜιετι ῖοῇΙὅὰτιεΙ‹, τι

ΒοιεἔἔιἔγφοΙΙοιιι ΗιτΙτέιετοι ρεκ1ιε, τιιοΙχ-

ΜΚ ειφειιο1τΒιόΙ οεει1ξ εο€έΙγειτοι ΜΜΜ

φετίττιι .- φό8 ρθω φόΙιιό:ειτι νέιΙοεει

ιέιεεειΙ φοτίτιιι -- οινοεπέ που ϋτιεἔιΙΙό

ετοΙΙοφι ιιειτέιΙγι, φεΙγ φιτιό ει ιετφόε2ε

ασε Ιτότ- (Η ΠόΒεο!γετιιοΚ $ϋΙΓοΒέιεέτει,

φὶτι‹ι ε ἔγόἔγειιοτοΙ‹ ΜτέιειτιειΚ ιϋΙνιΙἔιΒοειιιι

ε.έιτει, εΖόνειΙ εγόΒγιειρεε2ιιιΙειιιιττισΕ τϋΙώΙο

ιεειι€εότο οιγ 1ιάν1ιε, οΙγ επιι!τεόΒεε. Μετά

ειΙΚειΙφειφ ο οιικΙτεΙτίοΙγειφέιτειιι φεήει ΙιὅνεΙ›

Μπι φο8πιιιιεττιιέιιοΒγ τι πισω, ΙιετΙιτιι τει

ιιειτ (ΜιιεΙτ έτειοφειμέθΙιεεετι φέ:ΙιέιιγΙοτιι)

ει Μαι Ι‹ὁτοὸἔιειειι ίϋιιότιτιωτι έιττιγό1το1-.

τΙειΙέιτ ιιοφ οεοΙτόΙγ φέτ(όΙτιιοτι ιτέρνιεειι;Τ

κι φιιιάθιιοΕ εΙὅττ 82ότιιιέΚ0φ ιε6τιτωετι

δ.
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nêzeteimet a körül nyilvánítni: miben

' kellene, s miként lehetne gyógy

szereink hatásait а természet

tulajdon gyógymüködései mel

Леи nagyobb mért'ékben tisz

lába hozni és biztosítni, és a

„post hoc ergo propter hoc“ iszonyu za

varát és tévesztését jobhan jobb`an elke

riilní.

Vannak szerek, melyek azon m 6

k ö d é s e k e t (functiókat) eszközlik , ser~

kentik, utánozzák vagy pótolják - me~

lyek által számtalanszor gyógyulnak a сви

pán természetre bizott betegségek; p. o.

hányás , székelés, izzadás, vizellés, ta

konykiválasztás, genyedés, vérfolyás. E

zen természet sugalta (mintegy birálatí)

irányokban ható szereknek eredményei ál

talunk valamint tisztán s bizton észlelhe

löl: ‚ úgy legterjedelmesb hatásuak s leg

fontoshak is az eszélyes orvosfüŕkész ke

zeiben. És ilyenek csak ennek kezeiben;

шеи alkalmazásuk föltételezí a kórfolya

mok s ezek alatti дым és birálat

ir án yu jel e'nê se k szígoru megkülön

böztetését, tiszta és biztos fölfogását. -—

Szólok itt azon természetes biràlati mükö

désekröls ezeket utánzó gyógyszeri мы

sokról ‚ melyeket пазу görög mesterünk

22 évszázad elölt — részint az asklepio

nok szent falaìról gyůjtvén, részint hö

‘ontapasztalatàból meritvén azokat —- oly

müépületté alkotott összc, melyuek osz~

lopl mélyen bêàsvák az örök természctbc;

smely mindaddig álland fon, mfg a tormé

szet jelen törvényeinek hódol. Azon ог

vos, ki az itty érintelt gyógyszereklaeîl ü

gyesen tud élní - mindenck готы leg

jelesb, legszerencsésb. А segédtanulmá

nyok mostani álláspontja és segélye

mellett pedig a jelenkori orvos - ha az

anyatermészfít ¿it clegendö für»

f'

kész~ és alkalmazó Lehetséggel

fö l r u h à zt a —- az említett szerek~

kel sokkal biztosban élhet, mint a haj

dankor nagy emberei. És ha nagyon nem

csalódom ~ a clinìcusnak örökké nz

leend föfeladalja: hogy e részben képez

ze ki minél jelesben а növeudékekel , mel

ló'zvén sokat, а mi, ha bár mily fénylö s

kecsegtetö színnel hir is, csak mégis az idö

hosszasb folyamában nyerhet érvéoyessé

get ; - értem а kórok functionális für

készetét s a gyógyszerek functionalis ha

tásait. _

Ezen szereket tehát zatsëolnv „m (í

k М é si e k“nek lehetne nevezni; ide szá

mitván csak azokat , melyeknek müködési

(többnyíre kivàlasztások által killekezó')

hatása eléggé s'zszlelhetö7 s be van bizo'

nyllva. Hippokrates óta e můködési sze

rek száma —— kiváll а hashajtóké -

nagyon növekedett , s а fó'hatás mellelti

egyéb tulajdonságaikra nézve némileg föl

vilàgositattak; позу а gyakorló Штут

állásokhoz képest, nem csak eró's, vagy

gyengéd павианы, hanem hevitôt vagy

hüsitöt, s hasonló természetü vizelletre

hajtót választhat magának.
Mit mondjunk а föloldókról ? A hashajtóI

szeer mérsékelt adagban föloldólag hat

nak; van azonban egy пазу szer-osztály,

mely т l 01 d ó k a ъ (solventia) foglal ma

gában. De már щ sokakétes szer, sok a

gyógyszertani tcremtmény, melyekröl

mondutik ugyan: hogy „а dúczrendszerre

liatván“ az alhasi életmůvek, vagy a hör

kiválasztását eszközlik; yde a szigornbb

igényü tapasztaló е kiválasztási müvelete

ket s а Fóloldó eredményt vagy nem lál

ja, vagy oly környülállàsok alalt, melyek

a szer magasztalt hat-ására пазу ЬошЫуъ

vetnek. Ilyenelmek nézem leginkább а

következökel : taraxacum , cichoreum ,



fumaria, г. graminis sti., mclyek igen

gyakran rendeltetnek, de [sten tudja hat

пак е -— ha csak nem terhelöleg a gyo

топа; ezek helyetß mai napon tán jobb

volua свай а viznél шагает.

Vannak aztàn můködési заев-ей , ше

lyeknek hatása közvetlen kiválasztások {мы

nem nyilvánul, vagy szükségesen ezeket.

nem hordják hatásuk körében. Ezek u

gyan szinte, ha а biztositottabbakhoz közü

lök ragaszkodunk, ama hippokratesi rá

mába illenek t. i. a természetes gyógybirá

latok eló'mozditására szolgálnak. És ezek

sorában vannak olyanok, melyek mi'iködé

soket elömozditnak, vagy visszatartanak.

És föhelyet foglalnak itt шок, melyek а

szív és üterek mozgalmi mííködéseit iölsei'

kentik. Nagy ezeknek száma; nem szük

ség itt egyeseket neveznem - az вы

nevezett ingerlö (stimulans) szerek kivé

tel nélkül ezt teszik; a zsongitók (toni

ca) közül pedig nem kevesen. Nèm szük

ség szintc aznjegyeznem meg, hogy sok

c rendbeli szernek egy vagy több mellék

hatásai is vannak az idegrendszerre vagy

egyes éietmüvetre, és átalában igen ke

vés szer találtatik az egész gyógyszertár

han, melynelc fó' hatásához némi mellék

hatás nem csatlakoznék. lÍme egy köp

nyülállás, mely a szerek czélszerü вуа—

korlati alkalmazását пазу mértékben neU

тын. Azonban —— minthogy mi ezen

általános észrevételeket csak a végett tesz'

szlìk, hogy belölök némü következtéseket

és útmutatásokat, származtassunk зубну—

tapasztalataink tisztább megalapìtására 
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tulajdonithatunk - megelözöieg csak azi

jegyzem meg: hogy матами véve sok

kal biztosban számolhatunk а

zon szerek hatására, melyek а

sziv és véredényeky mózgalmi

míiködésiet serkentik, mint a~

zokra, m ei y е k ez t csillapít

зак. Van-e` fürkész szeilemü gyakorló ‚

ki ezt. észre nem vevé? ——— kivált. ha e

czéira oly ingeriöket nem választ, me

lyek más módon is kitünöleg mélyen hat~

пай; mint p. o. а vas a vérvegyre, а

mákony az agyra, а kína а gerincz-ideg

rendszerre; mely környülállás nem mél

tánylásáu alapszik a contrastimulusi iskola

жоп fölkiáltó tévedése, mely szerint'a

vasat és а kínàL ingerellem szerek közé

számitja!

Mondánk, позу sokkal kevesbé biz

lus u gyakorlatban а sziv és тетей moz

galmi můködéseit osillapító szerek hatása;

sokkal könnyebb tehát egyszersmind egyes

esetekben alàp nélkul а sajnos „post hoc,

ergo propter hoc“ tévelyébe esnìluk. А

gyůszl'ívirágot kivévc  mely ha anyagi

nagy fajulások nem vetnek gátot., elféle

hatàsát пикап nem fogja gyakorolni -

'ezen hatàsukat a többi ide tartozó csiila`

pitók , nem véve ki a savakat, nem a Ы?

sitö ваш, eléggé hüven nem fogják lçüle

kean '

——- А gyůszííviŕäggal'hány парази

talati csalédás nem történik! Adják'a gya

ko'rlók rendesen V2-1 szemert egy еду

adagra napjában 2--4 szer, s ha né

ha'my nap ним а vérmozgaimi zendülés

ага: megkülönböztetésére a természetes csillapodik —— `е szernek tulajdonítják а

és szereinktöl fúggetlen gyógyitásnak at- hivánt. ml'íködési változást.

lól , melyet részben Iegalább szereinlmek (Folytattatik).

mw 



4 Boncz- és élettan.

Kivonatçk orvosi lapok- és munkákból.

-B'oucz- és élettan.

104. Tapasztalatok н neluzés

наган `embernél; Pr. Dr. Berres-töl.

(Folymms) (нам. мы. 55, 107, 157 1.).

—- А sejtanyag puha rugékony' марш Ге

k'usznek különféle nagyságu, tökéfetesehizárt

hólyagcsák, melyek тат шепуеЬЬеп”; maja

igen fólületesen vannak elhelyezve. Ezenhár'

tyás hólyagcsák Gr a a нею hólyagcsáknak,

làrtalmuk pedig emberi tojásnak vagy petefé

szck~t0jásnak is neveztetík. Ежи hólyagcsák

а màgzati életnek vége felé vétetnck elöször

ószreI а mikor a csiralapban hólyagcsa- vagy

szemerhalmocskák alakulnak; késöbben ezek

кыш szabad trêer túmadnak, melyeknek fa

lain íìnom hártyáva alakuló szemeres anyag

gyülemlik össze. Ez te'szi'a Graafféle hó

lyagcsák alapját, melynek központjában а

‚ hólyagcsa-csoport foglaltatik. -— Е2еп hó

lyagcsák száma eredetileg igen mng7 ké'söb

bi kîfejlödésében azonban úgy шелк sok hó~

lyagcsa elhal, s aránylag csak kís szám nyerj

el a tökéletes kífejiödést. Azonban sz. Véle

ménye és паразитный 52ег1т ezen szám még

sem oly kicsiny, mint аи We be r éS'Kra u se

lenni мышь; ámbátor nem щипает, hogy

kivételképpen néha erös tcstalkotásu és egész

séges asszonyok petefészkében csak igen kev

vés hólyagcsa táláltatik, s biz'onyos, hogy a

petefészek ilyl állapotja а meddöségnek Ukául

szolgálhat. — А hólyagcsák helyzete tete

mesen változik, fökép a“ nemi érettség idösza

kában. A csiralap mélyéböl lassan a petefé

szek felülctére szétágazó irányban @melked

nek föl. А helyzetnek ezen változásával egy

szersmind átméröjiîk is növekedik, mi Ша! а

petefészek fölületét befedö hártyát kitolják,

megvékonyitják, s ekkép kisebb nagyobb

félgolyókat a petefêszek felülete'n képeznek.

A kifejlò'dés czen idösznkúban minden hólyag

csán 2 hártyát vehetni észre. A Graaf-féle

hólyagcsák nem sajátlagos lxártyájn (Плеса

follicnli) а Csiralap terménye, 111er а hó

lyagcsa környékén lnegsürül` s а hólyagcsá

katvalóságos sejzhártyakint-bevonja. Kifçlé u

csimlap rostjaival , >befulé pedlg а ведшаво‘з

hártyn külfelületévcl Гад; Össze. — А за

jz'lllagos hártya (Tunica 4propria s. Matrix) а

tojáskát közvotlenül bevouó és táplißlò ‘bár

Lya, nlcly külfelúlelén a nem sajátlagos

hártyával mindcn pontban а ПезваощзаЬЬшп

függ össze, belfelületével pedig tökéletesen

szabàd. ~Eze`n belfelület Íinom hánmlal van

bevonvn7 s különös anyagot választ el,mely

nek ` nllmtrészeiv részint szemercs és képzé.

keny unyag.y részinlJ majd átlátszó u. щам ho

mályos тушением a,hóiyagcsa és мазка

közlì tóren gyì'ń'nek összc. Az elválasztvány

пак ашешегез része, а tojáskáhqz közelebb

érvén, erösébb ~állományuvá lészen, s vég

kifejiödésében а 5 z е m e rv е 5 härty-át

(membrana granulosa) s а discus proligerust

k'ép'ezì; ~mig 11 Ш; rész. а зондажа hártya

és -tojáskn közti Lért ßlfoglalván ‚‘ a~hblyagcsa

Такт kìfeszitve Lartja.

А Graaf-félc hólyágcsa tartal

máról. A Gliaafféle hólyagcsának alkali-é

szei ke'tfélék u. m. : n fészekrészek és а tojás

ka-részek. A fészek, mcly ногам-гасит

lyagC-sának terménye, з2еп1егез`гё$2Ьё[, és

folyadèkból All. —. A folyadék, те1у.а sze

meres anyagon пек-езды hat, azonnal kife

csen, s nagyobb részt ki is folyik7 mihelyt a

hólyagcsa megsértetik. Eredetiieg, s nem éredty

hólyagcsában átlátszó, az éredlség idöszaka

aìàtt azonban zavarossá, és színessé lészen.

Ezen folyadék эта] tartatik а hólyagcsa foly
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tonos kífeszi'tett, állàpotban ‚ 5 úgy látszìk en

nek segitségével hozatik eiö gyümölcsözéskor

a hólyagcsa egyik felének leszállása és föl~

patanása. Àthatja ezen folyadék a tojáska ai

katrészeit is, s némileg ennek tápiálásul is

látszík szolgáini. Ezen folyadék forrása a sa

játlagos hártyában (matrix) fekszik, s belöle

а jegeczedés és ülepedés törvc'nyei szerint

Iassanként a szemeres anyag válik ki, mely

а tojáska köriil telcpedve'n, а Discus prolige

rust alkotja. Ezen folyadék tehát a tojáskára

nézve éppenI azori haszonnal bir, mellyel a

gyümölcsvlz a magzatra nézve: azt 1. 1. külsö

sértések ellen óvja, annak kimenctelét 01650—

gitiy egyszersmind pcdig legfìnomabb tápanya

got nyujt. - A fészeknek második része7

-mely kis -szemeres gyurmából áll ,l 5201110

res'áilománynak,vagy szemeres te

lepnek neveztetik (massa 5. stratum gra'

nulosum). Ennek a liülsö része ritkább, és

rendetlenül képczctt, beisö része szilúrdabb,

„дышащее formálb. —— А 111156 rész al

kalrészei [inom szemeres idomuak7 fehér

sárgák, vagy sötétehl) 521111101, górcsö alatt

‘10,000~b.h.-nyi nagyságu sejteket mutatnak,

melyek belsejökben Живо b. 11.-11у1 hólyag

('sakat foglalnak magokbnn. 011, hol ezen sze

meres :illomány a discus proligerushoz közc

lebb 0511, Laláltatnak górcsö ulatt söte'tebb

szinii tckecsek, melka -a kórfolyamok 101)

101605011102 nagy mérte'kben hasonlók. Ezen

iekecsek rendeltetése ismeretlen. -— А 5204

meres állományatojáskához közelebb érvén,

súrübb és összeállóbb 1052, 5 egy övet ké

pez, mcly discus proligerus-nak ue

vcztctik. — Ezcn övalaku toknak sejtci nem

csak süriibben vannak egymáshoz helyczvc,

hanem cgymás- és а tojáskával is sokkalA

szorosabbau összckötye. Két h'atárszéle van :`

а külsö és a beisö. A külsö majd kerek, там

tojásdad alaku, s a szemeres teleppel függ

össze ; а -belsö határszél 21 111156 tojáshártyút

- Chorion ‚ь zońa pellucida, mhh viteliina

— foglalja he, 5 ш1ш11011б 1621-11315211 egïy

világos gyürüalaku kör ~ zona y-pallucida ~~

mely azonban már a tojáska alkatrészeihqz

tartozik.; - . l..

A to j_áska (ovulum), mely leggyak

rabban a Graaf-féle hólyagcsa központjzibau

fekszik, 5 ñnomsága 5 kicsinysége miatt csak

igen n'ehezen fedezhetö fo'l, leglényesebb ré

szét tcszi а Graaf-féle hóiyagcsának. Alkat

részei: külborék-, petoszék-, csirahólyagcsa-,

és csirafótra osztatnak fdl. — Aiojáskánçgk

111 1 b o ré kj а (Mbr. ovuli externa) alphen- -

nél kerek, átlátszó nólyagot képez, .1;101у._а

discus prolígerus belsö széle, s а peteâlék

kül 161111010 1621 van helyezve, s meLy fö

lülröl tekintve körüietében fény.¿es душам—1

Zona pellucida — 211101. ЕгеуьЬаг01-Ьфцг

1уа tökéletesen gömbölyü,Ti/.asîfiëêí»` átláçszsì" ì

s iencsetokképpen feszes. Két fólidew yan:`

а külsò' durva7 11пот-5201пеге5;„—;1 belsö si

ma, mintegy kiiéçyçlsitettfs közvetlenül a

petcszékét érinti; s ekkép czeli_hártya4 111еп

határt képcz, 11101уе11'1эё1111'е2еп 112111313 for
májának megfelelö ürcg' ta'láltatilr.v Sz.. 'e' hdr:

tya kórüli 1011 1ара521а1а1311п211" erèdmënyei a

következökben pontos'ulnak össze : a) Ezen-hár-J

tyánakkülfe'lülete durvább anyagból készült,

s Iassanként a'belfeiületbe árnyékolva megyeir

által; 5 ekkép egy szerkezetnélküii útmenet'?

hártyát képez, may еду részt а discus pro#

ligerussal kötetik 65520, más részt pedíg a

tojáska kifejlò'désének utóbbi szakaiban magát

külön'féle nnyagokkal összckötvén7 а börhártya

(chorion) alkotásahoz járul. -—- b) Ezen hár

tyánnk belsö fele nincseu bonczlanilag elvá

lasztva a külsötöl, s határképlete sima, s el

választúsra alkalmatos. — С) Mind két fél

tehát egy пашут van összeoivasztvaz 5 tö

kéletesen zárt hólyagképpen а tojáska 1аг1а1:

ma körül helyezye. d) Mint határ- és 1111110

пе11 képlel. еду részt а tojáskát а fészekkel
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köti össze, más részt pedig a tojáska és a

környék larlalmának egymás közti fólcserélé

sét segíti elö. Az átlátszó öv -— zona

pellucida  csak optical tiinemény.

A peteszék (vitellum) szemeres,

sürü, fehe'r-sárgás vagy halvány-sárga folya

dékot képez, mely a csirahólyagcsa s a 10

ljáslxának külborékja közt lévö tért foglal el.

Azouban csak ritkán 16111 ki tökéletesen ezen

üreget a peteszék, gyakran sokkal kisebb

mennyiségü; s éretlen tojáskában a közpon

101 annyira foglalja el, hogy a csirahólyag~

csa benne egészen elvész. — А peteszék,

sz. szerint, kís olajcseppekböl látszik 1111101

va lenni, melyek kocsonyanemü anyag által

kis hólyagcsák formájában мах-121111311 egybe.

A tojáska teljes éredtségét elérvén, ezen fo

lyò peteëzék-anyag, még a gyümölcsözö el

hálás elò'tt, nagy maggal ellátott sejtekké vál`

tozik által. (Medic. Jahr. der k. k. öst. Slaat.

00101). ~ Novemb. 1843.)

(Vége következik),

105. давись n vé! fölöül inuit

lnónyhoz: Dr. Zim mermanmtól.

1) A vérlepénynck savóhoz

álló aránya körül. Minthogy sz. ezen

arányt az élettani könyvekben részint nem е—

legendöleg kifejlve, részint igen különbözöleg

elöadva lalálta, s annak pontos meghatárzá

sából mégis a kol-laura nézve hasanot vár:

ezért e tárgy körül új vizsgálatokat telt, mit

tennic annál könnyebb vala; minthogy 1111111

kórházì sebésznek nem свай gyakran érvàgá

sokat leonie, hanem még oly embereknek

vérét is vizsgálnia volt alkalma, kik kor-,

erö- és élelmódra nézve egymáshoz igen ha

sonlitának.

Ezen kisérletekhez egyenlö nagysàgu

2--254 obonos henger-poharak használtaltak.

А savó elválására 18 órányi idö hagyalotl., s

súlya=1re tétetett. Sz. meghatárzá az ér~

.ww-_! .ggg-_» ,_--v

böl frisen kifolyó vérnek önsúlya'n, s erre

nézve ogy pohárral élt, mely pontosan 1000

gramme-nyi lepárolt vizet foglalt magában.

Nasse úllitását, mely szerint cgész~

séges vérben a savó a vérlepényt, súlyra néz

ve majd nem mindcnkor fölülmúlja,szerzö cgy

esetben, hol ily vizsgálódást tennie alkalma

volt, nem találta bebizonyodva; minthogy

ezen esetben a vérlepény úgy állt a savó~

hoz = 1,21 : 1.

Betegektò'l veu vér, meg pedig

olyanoktól kik 1) fej- és tüdö-vértorlódások

ban szenvedtek,  1054 önsúllyalbirt közép

számmal ; vérlepéuy : savóhoz= 1,82 : 1—2).

Szembeteg (csúzos, hurutos köthártyalob) vé

rének öusúlya = '1053,9; vérlepény; savó

= 1,4 : 1 . ——3) Csorvas lazások véréuek

önsúlya= 105115; vérlepény: savó = 1,82 :

1. —4) Melléletmiivek gyuladásaiban szen

vedöknél u) 7 esetben, 1101 lobhártya képez

1е1е11, öusúly=1051,5; vérl., savó. :2,

44: 1.11) 13 esetben, hol semmi lobhártya

sem képeztetett, az önsúly= 1052,9 ; vérlcp.

s:|vó=2,44: 1. - Èrvágás után az önsúly

kisebb lett; а vérlepény súlya azonban nö

vekedelt.

2) Új kisérletek az egycs vér

alkatrészek cgymásköztì arányá

nak meghatározására. Szcrzöl. azon

mód, `mely szeriut Audral, Gavarrct

és Simon F. e czélra lett kise"rlel.eiketl in

162611, ki nem elégitvén, tulajdon bánásmod

ját adja elö, mely szerint az orvos a beteg

чёт fólött mar 26-28 óra alatt is elég vi

lágos képezetet nyer. 1) Oly üvcgbe, mely

1000 gramme-nyi lepárolt vizel. foglal maga

ban. bocsáltalik a vér az érböl; a tán Шёр

zödött hólyagok eltávolitlatnak s az önsúlymeg

határozlatik. A vér aztán elpároltatik, s az

ekkép nyert, merö vérállomány 1000 szemer

ге szállittatik le. 2) 212 obonos üvegbe a vér

пек másik része vételik fól, mely a savó el
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válására 18 óráíg áilva maradott. Erre a vér

lepény vigyázva eltávolitatott, s mind ennek,

mind pedig a savónak súlya meghatározta

toit. 3) A vérlepény gyólcsruhán` keresztüi

sajtoltatván, a1. ekkép nyert rostonya kimo

запои, és megméretett; aztán kiszáritatott és

újolag megméretett. 4) A savó és a festeny,

(cruor) önsúlyok meghatározása végett, 360

szemernyi lepárolt vizet foglaló üvegben vizs

gáltattak meg. Erre 250 szem. véteteti тёп—

denik részböl, s ez mindaddig szárittatott,

miglen semmi súlykevesbülés sem vétetett

többé észre. Az ekkép nyert merö àllómány

nak mennyisége 1000 szemerre határoztatott

meg. ——— Néhány példával sz. ezen módját

még jobban világositja ТЫ.

3) A rostonyának és a verteke

cseknek elosztása a megaludt vér

ben. Avér az érböl kibocsáttatván, legelöhb is

a vérgolyòknak le-, s a vérfolyadéknak fölszál

lása történik. A vérgolyók leszállásának oka

azoknak a véri'olyadékhoz mért nagyobb ne

hézségében fekszik; s ezen nehézséget a

festenynek, zsirnak , és magnak k'ószönhetík.

Ezen leszállásà a vértekecseknek gyorsabban

vagy lasabban történik, a szerint, a mint a

vértekecsek feste'ny- és zsirdúsabbak, s а

savónak önsulya kisebb; vagy megforditva.

A vértekecseknek egymásközti súlya is válto

zik; s e szerint а nehezbek sürü rendben

leg is legalúl telepednek le, s a vért e he

lyen sokkal sötétebb szi'nüvé teszik. Midön

tehát a vértekecsek annál sürübben дута—

mednek össze, mennél mélyehben feküsz

nek a vérlepényben: a kisebb önsúlyu vérfo

lyadékot egyszersmind fól felé nyomják; miért

is afólsö részekben mindeukoìl töbh rostonya, ‚

és а vérlepénynek nagyobb keménysége vé

так észre. S ezek azon плюшем, melyek

szerinta {obhártya származik; ámbátor ennek

'képezéséhez lassubb megalvás, a vértekecsek

általános kevesbülése, s a rostonya tényleges

öreghülése is járulnak. (Hufeland's Jour. 1843

Juli u. August). Meczner.

..._.MN _.ь._-.`..

Gyógyszer» és шёл-свили.

l”. зацеме- adiófalevelek göt

ve'lykór внеш! llaunńlatánnk .like

réról a bonn! они”: kórodńban: —

N a s s et u l. Sz.. mintegy 117, többnyire 3-6

éves gyermek fólül tesz emlitést, kik a Тёп

emliiett szerrel magánosan hosszabb ideig ог—

vosoltattak, s kik közül 99-en а kisded is

kolában pontos fólügyelés és ápolás alattvol

tak. 67-nél a betegség fölmagasztalt'ingerlé

kenységgel, 50-nél pedig tompasággal volt

összekötve. A forrázat,_ s ha ez nem látszott
eléggé erösnek7 a ykivonat, тещ, söt hó

napokig is használtatott. 40 tökéletesen meg-

gyógyult; a gyógyulás mindég lassan és bi

rálatok ваш ment végbe. Ezek közt 27-en

ingerlékeny, 334m pedig tompa görvélyek

ben szenvedtek. 62 beteg közt, melynek ál

lapotja tetemesen javult, volt 36, mely in#

gerlékeny, és 26, mely tompa görvélyek

ben szenvedett. 15 eddig siker nélkiil orvosolt

heteg közt csak 4 ingerlékeny bélyegii volti;

2 ezek közt más betegség Шва!” lepetett meg ,

2 pedig igen пазу gyengeségben szenvedett.

10 beteg выбита hetegségben szenvedett,

mint angolkór, sejtkosz, recset-ben sat. 

Ezek közt kettò' javult a májolaj késöbbi hasz

nálata alatt. Egyetlen egy halt meg, még ре—

dig Whytt-betegség következtében. (Medic.

Correspond. rhein. u._westf. Aerzte 1844.

N-ro 2). Meczner.

IUI. A bongoësnvròla именем.

müvek tatapégelbon: Smith Soden
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J-tól.' - Aunak hebizonyitâsára, hogy' azen

sav copaiv-balzsam, káfor-keverék- és tojás

sárgajával 'ósszekötve némely hetegségeiben

a húdéletmüveknek jó sülcerrel adathatik, sz.

következö eseteket hoz föl:

Еву éltes férfìu, а húdhúlyag ingerlékeny

ségében s а dlllmîrlgy földagadásában s'zenvedett;

késöbben húdhólyagkö is чешет: észre. A beteg

nek jlgygllrlrlmI vizellési ingere volt; mindazálml а

пйвй‘щйпаепКог csak kis Vmérlókben тщетен ki,

s cnnek is takony-gcnycs-îélc ülcpe volt. Az апа

pot enyhítésére naponként а húdcsap пишешь

heya hólyagba; azonkivül lúgymeleg vízzeli beföcs

kendezések, fürdök, s belsöleg uva ursi is alkal

mazlattak. Minthogy pcdig ez utolsó szer ogy he

álló erösebb roham nlkalmával semmì sükert sem

hoz'ott elö, helyette a fónnevezett keverék` ren«

депеши; mire а húgy azonnal tisztább s 2 nap

mulva már minden ülep nélkül volt. 4 пар mulva

már a beteg újolag maga vezeté be а húdcsapot

sat. Valahányszor pedig takonnyal vegyülve ште

telt 'kl n húgy, mindannyiszor, s пила-63 jó энт

rel alkalmazá а fönnemlitett orvosságot.

Ь Egy. 3_5 óves férfìu gyakran lxúgycröltetésbcn

szenvedett; akiüritett húgy nyálkás volt; takár

nem volt jelcn; s húdcsappal megvízsgáltatxzàn n

húdcsö, az rendes állapothan шипами. A beteg

gyakran ágyék-táji fájdalomról lpanaszolkodékhaz

érverés mindig teljes. Köpìjlözésen és hashajtáson

kivül a diosma crenata és Parcim brava rondelle

tett mákonnyal. Nem sokára ezután a beleg csú

205 ищаалшак mim az öszikével (colchicmñ)

élt; mi által a Csúz ugyan штампами, а húd

hólyag-bántalom azonban nem javult. A fönemlitett

keveréknok 10 napig tartott használata után az e

gészség tükélcte'sen hclyrc állt (Sz.még 3hasonló

можете: ir le).

Végül sz. агга ñgyelmeztet, hogy а

többször említett keverék fóltünöleg hamar

szüntetì megv 'a szabdaszerůtlen nyálkát a

húgyban; s hogy 'ege'sz biztossággal nem ál

lithatnì, valjon a benzoësav, vagy a kopaiv

balzsamnakfkelhe ézèn jó hatást tulajdonítani,

miért is tis'ztább lapasztàlás 'végett szükséges

leend`a ‘benzoësavatI mägáñòsan alkalmazni.

(Prov.l ńied. and. surgíc. Journal 1842 Vol.

.l ì. пицц-ив! l* ihk

 ~ """" ‘Ед-Ч Mec nner.' ,u

  

108. А` benzoësav Лавинный

ról a húdéletlnüvek némely beteg

вертеп; Walker J. K-tól. f- Ure aján

latára sz. а benzoësavat több húdéletmüvi

bántalmakban jó sükerrel alkalmazà. Ezen

szer igen hasznosnak látszik lenni nehezbüll

vizellésben, а húdhólyag ingerlékenységé~

ben, llúd-hólyag hurutblansat., s föképen а

zon állapotban, melyet. áltgllában Dysuria

senilis nevezcttel bélyegzünk. Azon ked

vezò’ hatás, melyet-ezen sav a húdsavas

darára gyakorol, bizonyára свай vegytani u

ton hozatik elò'; azonban ezen sav akkor is

alkalmaztatik sikerx'el, ha а hólyag-izgatottság

egészen más okokhól származik. Ennek bebí

zonyitására sz. töbh kóresetet hoz elö, me-A

lyeknek néhänyát íme itt közöljük.

L. .lósef 77 éves, már “МНЕ év 6ta, fö

kép télblen fájdalmas és nehéz vizellésben szenved.

Ezelött míndég egészSóges volt, s állalában igen

rendcs Шеи-снам küvctctt. A dülmirigy egész-sé

gesnek látszott, s a küszvénynek semmi tilnemé

nys# sem lehete észrevenni. Az alkalmazotl; sze

rek csak részlctes, és rövid ideig tartó sükert

idéznek elö. A húgynak fehérnye-tartalmu nyálkás

illepe volt, melyben szigorubb vizsgálat által kis

«штифта: федедщддгы. A benzoësav alkal

mazásának ldeje elött` i'gen fájdalmas volt а vizel

lés, s ezen fájdalnuat semmil'éle szerek мы sem

le'hete cnyhítcní. Erre а beteg 5-10 szemernyi

henzoësávat, kopaiv-b'alzsam-'és kei/és káfor-fest

vënnyel 4--5-ör' примите hasznéini , .mely

nek nëhány heli használatára a húgy tisztább lett,

s а gyakori és fájdalmas húderöltetés megszünt.

Két. hónap alatt egószségét teljesen visszenyeré.

Hastings W., 64 ¿ves gynkran, 'lágyémáji

fájdalmakban szcnvedctt, ezenkivü'l pedig csak лаву

[áradsággal és legarölietóslel tuñottf'wízelleni. A

пазу darát s tetemes- mennyiségll пунш» foglal

magálmn. A hcth higannyal orvosçltalott, mint

hogy az orvosok ezen tüncményekct a májnak' va»

lamcly штаммы származtatták; az ágyéktáji, lo

vábba а пышущими, valamint a vizellési

nehézség ls Лавине“? зет enyhültek. A bensoë

sav_ használata alan nz {Шаров tetemesen javult.

Harley R., 68 éves, nehezen vizell s a

liúgy tübbnyîre штатов; аъопштГнуаи‘ап ágyék

túji тишь“, és alkalmilag elöjövö-hidegbor
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zongabásban is szenvedett.v - A beteg jelen 11110

potját а hideg behatásától származtatja, minthogy

egyébként mindég jó egészséggel birt, s rendes

életet folytatott. Néhány 1111161 kivévén7 csak ben

zoësavval és kopaiv-balzsammal 011, melyek által

ezen bántalomtól megszabaditntott.

W. még több hasonló esetben sükerrel

használá a benzoësavat, 5 végül- azon észre_

vételét 15 16211: mikép a benzoësav hideg

vízb'en csak 001102011, borlélben (alcohol) а

zonban igen könnyen olvad 161. (Provincial

med. and. surgic. Jour. 1842 Vol. I. N-ro 22).

v M e с 2 n e r.

100. A hnnniblacn-kenöcsnek

пение-е; Т. 05 Н. Smith, edinburgi gyógy

szerészek 11160. В1200у05 mennyiségü.hami

blacsot az ember elöbb felolvaszt hason súlyú

lepárolt vagy jószágu vizben, aztán keveri

össze csak a meghatzirozott mennyiségü zsír

ral, még pedig jól erösen; s ekkor 0100605

001 jóval nagyobb hatása van, — шег1.а

hamíblacsnak fólszivódása könnyebben 16110

011, — mint ha az ember a 110010 vporrà

1.611 561 keiieri csak összc a zsi'rral.

Karácsonyì.

110. A könélegsnvas eziistéleg

I ("пни argenti) szemvizekben; Dr.

Fronmüllertöl. A könélegsavas czüstélegnek

liasználata különféle szemgyuladásokban mind

inkább szokásba jö, meg pedig a legnagyobb

joggal. Mert a ki ezen szernek hatását az új

szülöttek 05 vének szemgyuladásában, tqváb

há a köthártya legtöbb lieveny 05 idült gyn

ladásaiban csak egyszer is tapasztalta , 00110

200 fogja 021 többé nélkülözhetni. Sok 0501

ben az sem a lapis divinus, sem a fehér,

kék és zöld vitriol, sem másféle zsongitó ál-v

tal nem pótoltathatik; hatása sokkal mélyebb

és tartósabb, 5 gyakran már а gyuladásnak

0156 szakában is' alkalmazható. Azonban igen

sok függ az alkalmazási 106111111, 5 161606500

követkczö rendszabályokra kell ügyelnünk.

Legelöl 15 kerülni kell minden bonyolodott

összetételeket, s leglölebh kis mézga- 05 má

konyvizzellehet annak erös hatását kissé eny

1111001. Sz. rendesen következò' vényt használ:

BIS. Argent. nitric. crystall. gr. ß-jjj, Aqu.

opii s'laurocer. 513—313, Pulv. G. arab. scr.j;

MD. ad vitr. colore obductum. Továbbá arra

kell ügyelnì, hogy az olvadék fehér marad

jon, s a világosság által szét ne bontassék;

mert ha az olvadék'sötéteb'b szinü 1052, 5 az

021151 1101610 kiválik7 akkor a szernek hatása

is elvész. A gyógyszerésznek tehát. az olva.

‘ dékot minél elöbb az üvegbe kell 6010010. Az

iìvegnck ez okból feketének, vagy általában

világáthatlannak kell lennie. Lehel ugyan 'az

iìvegv más világosb szinnel is bevonva, mi

521010 jobb is; minthogy sok beteg a feke?

10 5210161 1116211.  A használatra 116111611

szemvizet a betegnek állva hagynia, vagy

021 az üvegbe visszaöntenie nem szabad. Ha

az olvadék szemmosó-viz gyanánt használta

111: 0110г azon kell 10001, hogy a 52001161— v

nyék a viz által barnára ne 105105501, mi, 16—`

leg nöknél, igen alkalnlatlan. Е21 akkép ke

rüli el leginkább az ember, ha a mosást 56

tétebb helyen 101021011, 5 mosás után a hely _

gondosau let'ór'últetik.  Sz. azonban ezen,

' szert csak akkor találta hatányosnak, hahogy

az alkalmazási helyen némi feszültséget- az _

edény összehuzódás következményét -— 1102011

016. — Migezen tünemény elö nemall, ax

szernek adagját mindég erösbiteni kell. (Wab

ther's 11. Ammon's Journ. N. F. II. 2).

M e с 2 0 е r.

_1_-_n
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кбит, gyógy'tàn e's отгон! 1161-0110.

iii:> А: gyak'orla'th нищим:

` mnnkńlaiai legújnbb idókben (1842

1843.) A) A hagymázx'ól (typhus); Dr.
Zehetmayenl F«töl. -- A gyakorlati gyógytan

mezején, korunkban számos és fáradhatlan

>tudérsok oly nagyszerü tömegét gyüjték már

05520 а jövendö által tán sükcrrel fólhaszná

landú anyagoknak, hogy azt lapjaink utján

csak` rövid kîvonatban véljük t. olvasóinkkal

legczélszerübben közölhetni ; kiemelvc-minde~

nütt'alegfontosb adatokal. s tapasztalalokat,

mellözvén a tán kevesbé érdekest. És ezen

nel a h'agymaiz köriili munkálatok öszlogét bo

csátjuk elö a'szerint, a mint 021 Dr. 201101

mayer pontosan s szorgalmasan egybegyiijté.

Az újabb kor határozolt hajlama egy

módóäitott nedvkó'rtan kifejtée'e eránt, a

„ваты/111001 vizsgálataim vezete'kórboncz

tani s vegytanißszempon'tból, s ezen uton szem

elé idézé va hagymázos vérvegyìiletet - a

hagymázolß korcsvegyet -— те1у mindenkor

mummia', 501 még 011 is léiezik, 1101ш1п

den egyébb bo'ncztani változások'hìányzanak,

melyek csak'ugyan sokak 2111010111111) ìdöben

a Ьавушёшз' folyam lényeges részének lar

latiak.

A ver állo'mánya növekedik', siirübb

1052, a hélkül hogy térimëj'é (volumen) tilgul-V

ha; 521110 vörösbar'na; csak csekély hajlam'ol

nyîlvánil швами-га; vérlepé'nye puha,

könnyen szakadô, szur'okkénl szémilyó. Neni

egy könnyen válik ‘ki’ ‘rajla’ hegedt roston'ya':

és ha úgynevezett lobhärl'ya (cmsta phlo

gistica) képzödik is, akkor е21“а viszérseb'

nagysága, a véŕnck sz'ökellési magoesága, aV

vért"fölfl)gó `edény alakja és melegvezódké

pessége, vagy valamely fónálló tüdökór 1010

1021 föl. A vér festenye -állandóul csökkent;

а vérlekecsek (globuli) száma, mely gyula¢

dásekban 110105000121 in szaporodon; а sa

vó feloldozza a vértekecsek szines hiivelye't

s velök együtt. áiizzadoz az edénryhártyákon,

a vérdús képleteket p. 0. az izmokac vörösre

festi, s a 1051 rendes állapotjában vörös szinü

feliileteket violaszinben 111111011 010. А llagy

máz nem'egy -könnyen okoz halotti vérsüliye

déseket (hypostasis), a holltestek lassan 101—

hadoznak, sem patécsokal nem mutatnak,

kivéve-az elfajult, hagymázt.

A vegytani szétbontások a hagymázos

vérben tulnyomó mennyiségü f e h é r n y él. ,

s aránylag kevesbcdett rostonyát mutaltak

ki. Bármi dicséretesek is hagymázos vérnck'

vegytani vizsgálatai, mindazáltal azokat csak

igen válogatva s megroslálva 101101 elfogad

nunk, mindaddig, mig а vcgylan jelen kifej»

lödési korsiakából kivergödik;

A kóŕos` vállozások egyike sem lénye

gosen sziikséges, a megváltozott vérvegyüle

101 kìve've; a halál azonban különféle helybeli '

sértések következtében köszönthet be. ——- А“

hagymáz-fólyamat terményétv (producium).

számos és különféle szöveteken és 010111111

vekben taszithalja ki; igy a börön .(typhus

exanälematimxs); a lehellési utak takhártyá~

ján (bronclio 01 рпеито-1ур1шв); 0 100011111

rigyekben s az emésztö csatorna takhártyá~

ján (typhus abdominal.) sat.; rilkábban a ва—

vós- hártyákom ésl térimbelea életmüvekben.

A nál-unk _kit'ünöleg uralkodó idoma a 1111331—

máznak az alhasi (abdominalis); melynek ‚

bélyegeit R okita n s ky vmeslserileg rajzolta

le; mit ezennel felettébb röviden- kivánunk

csak érinteni, minthogy munkája eddikmin

den mŕvelt orvos koze'iben forog.

A hagymázosfolyamat 111300 111010101‘

111011у1 választ ki, melyben nyilván 121100101—

bami а fehérny 01. А mg' elválaszwány а

székelések utján küszöböltetik ki; mi okbói а

mérsékelt 11 а 5 fol y á s o k lényegesek а hagy
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máz rendes lefolyásában; és ez könnyen el

fajul, ha nem történnek híg ürülések, sszo

rulások divatoznak. —— А hagymáz merö tel»

ménye fehérnye-gyurmakép a Peyerféle mi

.rígy-csoportokba s magános holyagcsákba,

leginkább а vakbél billentyüje közelében ha~

nyatló hevességgel föl s alá, mindenkor а tak

hártya s az alatta fekvö sejtszövet иле га

kódik le, hol kifejlödésének bizonyosezakaíu

гневу által. ч A helybeli rögzést mindenkor

vérdússág és pangás elözi meg, mi

azonban sem magas fokra nem jut el, sem

hosszasan nem tart; mi okbóla hagymázos mi

rigy-csoportok а valódi hagymázban soha sem

palyaszínüek. yEzen állapotnak -— mi bizony

talan ideig tarthat (Маши véve 4napig), meg

l'elelnek а beteg hurutoé vagy csorvás kór«

tüneményei. - A torlàs sziintével s .annak a

Peyerféle csoportok s magános mirigyekre

való megszoritásával kezdödik el a h а g y m áz

g yu rma lerakodása ; а takhártya felhólyag

zik, feszült lesz, szélei а besziirött szilak

körül egyenest fölfelé emelkednek. A külröl

boritó haskér (peritonaeum) halvány. A lera

kódott hagymázgyurma halvány szürkevörö

ses, szalonnaszerü, sehol sem тишь élet

müves kifejlödést, sem a nagyitó iiveg alatt

szemereket. A beszürödés tobbnyire 5-7

nap alatt bevégzödik.

Ezen kórszak után а hagymáz ismét

visszatérövé lehet, а kiválasztott gyurmák

felszivódhatnak; ekkor udvaros csoportokat

паштет, mik palyasziirkék; s а vér több

nyire sülyös vegyületü.

A hagymáz továbbl kifejlése alatt ví

szonzott torlódások közt a takhártya s vele

együtt a fatyugyurma...is fell á gyul és c|«
varasul; majd а takhártyával штатами

а' fellágyult, gyér genysejleket mutató be

szůrödött auyag; а takhártya szélei megtisz~

шиши és szem elé jön a hagymázos fe

ke-ly, -melyet jellemez; köröezidoma, mi

nek hoszad átméröje a hélével нашить“

fut; a hél szabad szélén való széko; halványî

aláásott szélei; egészen sima, tiszta feneke,

mit takllártya Маш sejtszövet alkot. A fekély

képzés elöször n billenly'u'n kezdödik, késöbb

а magános mirigyeken, s а 8— s 12-ik nap
кыш, :iÁ vendes folyamatbau bevégzödik. I

A kezdödö hegedés (Vernarbung) a
latt a fekély szélei befelé élesülnek, s, le

pusztitott fenekén keplödékeny izzadmány tü

nik elö, s hártyává alakittatik, mely hólyag'

csátlari, s свай gyéren van bolyhokkal lepve,

a lepusztult takbártya helyét elfoglaljà, s nem

mutat összeszoritolt- heghelyet. A hegedés а

14-ik és 21 nap közt тегу véghe.

Hasonló шмоток történnek а hörgmi

rígyekben h ür g h а gy m á z alatt.

- A göghagymáz (typh. trachealis) e

redetileg nem észleltetett, s osak másodlago

san kiséri a bélszenvet. ‚

А tüdöhag ушёл zt (равные-гурта)

megkell а vérsüllyedéstöl (hypostase) külün

böztetni, mely minden hagymáz fajtákban e

lö jö; nem ritkán tüdölobbá телами, s fehérp

nyés terményt nyujt, és a hagymáz lefolyta

után fennmaradó makacshurutos bàntalmak

nak leggyakoribb oka. ч

На а hagymáz eredetileg a tüdökben

támad, úgy többuyire mindég hörghagyniáz

zal van kapcsolkozva; s korcsszínü, könnyen

szétfolyó májosulást képcz, s szinte a mell

kér ürébe a szenvedö felen korcsszinü izzadv

mànyt rak le.,

На а tüdöhagymáz elfajúl, akkor mint

tüdölob feletto'bb gyorsan gennyé olvadozó

terményt rak le, s könnyen tüdöfenébe

megy м. ’ " ' ' ’

A hagymáz~folyamat helyber'ógzése te

hát izzadmány-termésen alapszik, minél fog

va a felesleg fehérnye а ncdvtömegböl kívá

lasztatik, s а normal vérvegyület némüleiav

О
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megk'ózelitve ismét vissza áll. E szerint a

hagymáz-folyamat visszatartóztatásáiol, annak

csirájábani elfojtásáról csak addig lebet szó,

mig illyen anyagi kiválasztások létre nem jöt

tek; ha egyszer eZ megtörtént, akkor` szük

ségkép bekövetkezend a besziirödött anyag

további átváltozása, ha csak rendesen le а

kar folyni а hetegség; s vminden iparkodás a

kórfolyamnak gátolása, megakadályozása vé

getp siikeretlen, de még vészt hozó is le

hetne a betegre.

А_ hagymáz-folyamat semmi kort sem

kimél, s két, három éves gyermekeken szin

te úgy látbató, mint 60 éves aggokon. *l

Позу ahagymáz rag'ályt (contagium)

fejt ki; hogy egy családról másikra terjedé

sét'7 söt Dr. Berland szerint1 házról házru

haladàsát ki lehet mutatni: az kétségtelen

tény; hogy azonban gyakran oly köriilmények

közt, melyek а ragály vagy gerj (miasma) -

melyeknek ugyanazonságát Henle 111031110

tatá —— kifejtésére legkedvezöbbek, a kór

miâgis csak egyes személyekre korlátozva

maradt, szinte tagadni nein lehet. ~- Dr.

Emmerich tagadja, hogy csak gyenge test

álkotás tegyen alkalmassá a hagymázra; 110—

1011 épen а legizmosabb, vérmérsékményes

férfiak azok, kikct legelöbb túmad meguz.

А hagymáz lényegét s pathoge

niáját illetöleg az újabh muukàk nem sok

úiat lli/uiwmakl „

Dr. Seitz a gerjet'élö, életmiveslény~

nek шила, ше1у а takhártyák által jut he a

testbe; majd a létrejött vérváltozás sziili a

kórterményt, s az érzéki és tenyészeti sphae

ra zavarait. 4Nem sokknl máskép nyilatkozik

Dr. Emmerich is.

1') Csak hogy gyermekeknél igen ritkán, 5 mó

dositott idomban. S z e r k.

D e la r o q u e a hagymáz tüneményeit

romlott, rothadozó s csipös anyagok ered

ményének tekinti, mik a belekben termödve,

а vérbe s összes nedvtömßgbe átmennek s in

nét nyilvánitják káros hatásaikat.

Azon nézet, miszerint а vértömeg ere

detileges elváltozásából lehessen egyedül a

hagymáz lényegét érielmezni7 mit már Ной“

mann kimondott (111 febribus petechialibus

sangvis valde tluidus ас 501111115; in acutis el

continuis fehribus sangvis fluidissimus compa

ret, )lane non in coagulum concrescens), 11111—

bek által (Hudson, Mañoni, Andral, Louis,

Dieterich, Canstatt, Reid sat.) majdnem min- ‚

denhen megegyezö okokkal támogatva, nyil

ván kifejeztetett, s elfogadlatott.

Kó г 1 r at (Nosographie).` A szaporitási

mértéktelen vonzalom, mi szorint nemet nemret

fajtát. fajtára szokás halmozni, a hagymáznák

is számtalan alakjait idézé elö. Ha C a n sta 1

tal az elméletektöl eltérünk, 5 csak a tiszta té

nyekct vesszük föl, úgy lagadhatlan; lxogy u

hagymázos kórfolyamul nem mindég,y s nein

mindenult lép föl ugyauazon alakban , s hogy

alakjai különbözösége föleg a hagymázos pan

gásnek majd az altest életmüveire, majd a 11111—

börre, majd а tiidökrc, niajd egyszerre több

élelmiivekre való lúlnyomó helyberögzése

általtéteztetik fel; 5 ennélfogva szintúgy nein

nézheljiik az alhasi hagymázt а kiiteges hagy

máz fajtajának, valamint utóbbit az 015611116

nel: nem. A mi a két alak ugyanazonságát 11

leti, igen is megegyezünk Dr. Dietl mon

daiúval : niiszerint kétséglelcm7 hogy а hajdzini

typhus exanthematicus szinte bél

bántalommal járt légyen, mit Dr. C 2 у k а 11 е k

már 1812 Pràgában észlelt volt.  Annyi

hizonyos mainap, позу a pu r p ига 1ур11 0

5а jelenléte semmi befolyással sincs a bél

bántalomra, s hogy ez a holttestben jelen van .

hár mely лаву mértékii legyen is a börküteg.

—— А2 elöhozott hagymàz-alakok egyike sem
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zárja ki вышит; söt egy'mással szövetkez

nek annál elöbb, minél hevesebb fokuak. Еву

hagymáz-járvány sem hasonlít a másikhoz;

söt nehezen esnék két oly esetrc akadni,

melyek kórtüneményeikre nézve egymással

megegyeznének. — А gyakorló orvosra néz

ve fontos arra ügyclni; vajjon valamely

hagymázban az agy, gerinczagy, tüdö, altest

vagy bör-kórjelek föltünök-e? azonban itt

csak egyes kórtünemények kitünö voltáról

van szó; mert többire nézve az agy-hagymáz,

szintúgy mikép az altesti ugyanazon bélbcli

változásokkal jár egyiitt7 s a fentebbi alakok

szétválasztása legfólebb а könyvekben, nem

pedig a boteg ágynál lohetséges.

' W u n d c r l i c h méltán lìgyelmeztet

arra , hogy számos kórfolyamatok hagymázos

tüneményekkel lépnek fel, mik bonczolat al

kalmával egészen más folyamatokat mutat

nak; ide számitja a váltólázat, az agykérlo-

hotr(menyngitis) és forró agyvizkórt (hydro

cephal. acut.), tüdö- és hörglobot, mellhártya

‘izzadmányokat, belszivlobot genyes szétfolyó

izzadmánnyal , genyfólszivását a vértömegbe

(gyermekágyas kórfolyamatoknál), a heveny

gümökórt, melyet még semmi diagnosta nem

volt képes eleínte a hagymáztól bizton meg

különböztetni, helybeli rothadós pusztuláso

kat; ezekhez Z. még `szivburoklobot gcnyes

izzadmánnyal, és а forrón fellépö Bright-féle

vcsekórt számitja.

Dr. Dietl cgy bubornyás küteget ir le,

mely a mellen, vagy a karok belsö szinén

tala'lkozik издана, 5 шт ЫтШЬе: hamm;

néha kelisalakot 'ólt fel, s а hagymáz mene

telérc semmi hatást nem gyakorol. - Mér

sékelt orrvérzés, fökép а hagymáz elsò' Sza

kában, kedvezö tüneménynek nézendö. Z.

egy betegefészlelt, ki 3 font vért vesztett

orrából, a nélkül hogy a hagymáz lefolyá~

sában zavar támadott volua. Andral mit

sem fél a mérsékelt bélvérzésektöl.  Dr.

Sch wa b e több esetekben 6-8izben cgy

kalánnyi tiszta vért látott ki'úrülni, s a bete

gek meggyógyultak. — Anderson a vi

zelletbeni húgysavnak sürüsége- , savanysága

s mennyiségében rendes haladást s hanyatlást

észlelt.

A mi a gyógymódot illeti, Dr. Flügel

azt tapasztalta: hogy mindazok, kik csupán

vl'zzel gyógyittattak, meghaltak, s a hidegvlz

gyógymód' itt; üdvöt épen nem nyujt. Gán

csolja szintén a hamiblacs használatát is; mig

a calomelnek (napjában kétszer 10 gin), ki

váltlehellési nehézségekben, kitünö sikert tu

lajdonit. »- Dr. Dietl (kinél jelesben alig

irt e tárgyról valaki !) a chinin-töl nem látott

kedvezö hatást; nyilván ártalmasak voltak a

savanyok, melyek a jelen hasmenést csak 'óreg

bitették. Súlyosabb esetekben egyedül ha

tályos szer volt a calomel (napjában пегу—

szer ’i8 szerner), melyeta hagymázt megelö

z_ö, чаду annak rendes lefolyásában fóllépö

hasmenések javallottak. Növekedò' hasmenés

ne'l а calomel-adagok nagyobbra emeltettek.

Szerinte az enyhébb liagymázok salep s ola

jos fejetek sat. últal -is gyógyulnak. —- Dr.

Oettinger azt véli: hogyha léteznék szer,

melya hágymáz támadásakor a vérböl a kórt

szülö elemeket elvonná, úgy bizonnyal a ca

lomel volna arra legalkalmasabb. Kitünö sü

kert tapasztalt Oe. a chlorina használatára is,

minek пашем vegytanilag igyekszik értelmez

ni. Hol tetemes vérváiltozások` s szétbomlás

ra törekvés tünt fel, ott zsongitók (tonica)

adattak sükeresen; névszerint a sósavas va’

sacs (6-10 szemer pároltvízben olvasìtva);

mi а legföbb foku emésztési gyengeség mel

lett is elszivcltetett.  A kezdödö tüdôlob,

elsö szakában, mérsékelt érvágássalgyözetett

le; hólyagtapaszok, а vérszétbomlását siet

щёк, mit Z. is bizonyit; egyébként is a nya
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kon, a Шутка nyomás által könnyen fenés

-l'nelyeket~ мотай, а Щщйаешёпуекес pedig

szinioly kevéssé enyhitik, valamint a hasra

ragasztottak а bélhuzambani folyamalot gá

tolni nem képesek. — Fehr szerint а са

lomel (terecsenként nyujtva) sohasem zavará

a kór lefolyását; s néliány 100 tapasztalat~

nál fogna specilicum. - A szorgalmas kóro

mi »orvos P u c_»hßfl t Heidelbergben, 45

hagymáz heœg lközül , 15 legsúlyosb esetet

5&-4 terecsnyi nag-y adagu сметены ог

vosolt; többnyire azelsò'adagra hányás kö

vetkezett, 2-3 битых/врет 5-«6 szé

kelés ; a kór tartása nem rövidittetett meg ,ál

Ша; 4 eset halállal végzödett. — -1)г. Сгу

,kan ek, 'tizankét évi tapasztalatokra támasz~

kadva, vedelmezi a сыты, mint specifica

moty a hagymázos láz Vellen. -

4Ilítltgegyezünkßr. M o о s sal abban, hogy

a.várakozó,vsympwmatikus modor, azaz jól al

kalmazott álialános gyógymód hagymázban ~

mindeukor a legjobb.

-Az _elò' szakban savanyús italok `s eny

hén hasnyitó szerek egyengeték l,elöre a pá

lyát a ehiuinhez, melytöl Z. 96 >esetben jó

siikert Щеп; csak a második szak beáltával1

az érverés лаву sebességével s erötlen s ii

газ voltáyaladatotta chinin vagy porban, v.

olvasztva Шайтан шпагата] (acid. vsulf. dil.),

тиши T3.sze,rnerenként, шепнет ввёз:

12mmerig, ,a minta hagymázos tiinemények

nevekedtek; savanyús' шок, mosogàtások

etfzeittel,l tulnyomó hasmenésnél timsós падок,

vagy a chinin опавшие: kapcsolt mákony~

festvény (tinct. opii), f'eletté érzéktelen (tor

pid.) 4lei'olyáshan chininnel vegyitett кают

vagy pézsma a magáuy~gyakorlatban sem

hagyták kivánt eredmény nélkülszerzöt; erö»

sebb bélvvérzések `le'vgburogatásoklital a hasra,

jegesvizcsörékkel , jégdarabkák elnyelésivel ,Y

ищет: vagy taninnal orvosoltattak. Tüdölob

mutatkozván, @llene Lieben. isl. vagy Poly

gal. Seneg., kevés Sal ammon., s тенге rakott

hölyagtapaszok alkalmaztattak. ’*) А decubitus

ellen kedvezö s'úkerrel használta sz. a Win

ter мы ajánlott laninsavas ólmot.

VEzen áttekintésünket Canstatt sziv

reveendö szavaíval Vkivámjuk bézárni: „Bár

mint kell is, úgymond, gáncsol-nunk, hogy

egyesült erövel és methodice nem'kisértjük a

legiontosb gyógyszereket s gyógymódokat:

mindazáltal érezzük, hogy mig ez nem tör

ténend, nagy merészség más orvosok ta

pasztalati fölött, a kórokban kivált, pálczát

törnì, midön azoknak jelleme proteusimòdon

változni látszik hely, idö, járvány, egyéni

ség s sokféle más külviszonyokhoz képest.

(Zeitschrth der k. k. Gesellsch. der Aerzte zu

Wien »1. Шт 1844). '

Illés.

112. ~Éluev|ätelak аддити

3Ьктбцупп; Dr. Dietl J,-tól. _A lefolyt u

tósó évtized elején egy вазу járváhy lépett

fól, mely cholera képében kezdödött, majd

mint nátháhurut (Grippe) tovaterjengett, s

4az évtized végével megint hagymáz дышал

elöállott. Minden járvány összelïiggésben áll

a világ életfolyamatával, s igy egymással is;

s ennek következtében а világ legelsò' járvá

nya .az utósóval okozatos kapcsolatban áll.

Járványok alkalmával a goudolkozó orvos

yisszatér a lélek'azon Csendességére és ere

jére, mire oly пазу sziiksége van a betegek

ágya mellett; eljut azon meggyözò'désre;

hogy a természet egyedül teremt, müködik

és `gyógyit, hogy ö neki ш csak gyámolitnia

nem pedig rajta uralkodnia kell. Járványok

han minden gyógyrendszerek és útmódok

' "i) De bizcmnyal az érvágás is n-émely esetekben

. elmellözhetetlen szer. S z-e r k.
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semmiségìikbe összeomlanak; miridánnyiarmit

sem ér, mig a járvány növekedik, és mind~

anyia jé, тпъекуь а: csiuapodik. А шепне

szethez szükség ismét visszatérnü'nki, melytöl

újonnau a sokfelé elszakadozó isk'olák el

csábitának; megkell szünhie a'rendszerhaj

hászatnak és felekezetességeknek, mik егбйач

ket széthasogatjákf, tekintélyünkuek ártanak,

tudományunkat homályositják. — Szerzö 13

évÈlefolytában 7 nevezetes járványnyavalyá

kat észlelt, melyek közt a legborzasztóbb а

hagymáz járvány vala.

Észleletek: a) Kóxjirati пешими

ben. Aзиму hashagymázt meelentöelöz

mények'voltak а h askorrogás és a has

folyás, mint legjellemzöbb tünemények.

Az'elsö.3~14nap,` éjjel 'nappah 6-24, -ele

inte' sáros', utóbb big, halvány kénsárga,

fehér pölyhekk'el és дающим vegyes, és

iszonyu' büd'ós szókletétel' mutatkozott. ——- A:

hagymázláz vagy ide g es,”- vagy' roth a sz

tó ‚ vagy lo'b os yjeilemü vala. Az 'elsö leg-a

gyakoribb volt. Az erö'tlenség nem csak

a legiontosb és legállandóbb', Навет а leg

kìnzóbbîjelenetek'iközé tartozott. A=hagymá¢

zos beteg=physiogaomiáját пене: hiven га]:

zolni; maid fájdal'màsA volt, ideges; majd

buta, rothasztó; majd баста, lobos jellilm

alatt. Fejelfogultságról és nehézsé'gröl'lmajd

nem minden beteg panaszkodott; mik свай“

utóbb enyhültek az orrvérzések ésv hasfolyá

sok által. Ily esetokben a homlokon~ és ha

lántékokon höse'g, és az ütei'ek verése vala

észlelhetö.' A kábultsághìányzott a lobos- а

lakbair, а rothasztóbań az elsö `napok alatt

мышц, kísérte a hagymáz темен nagyobb'

Гоши, néha egész coma somnolentumigfe-y

melkede'tt', és a lesüllyedelt idegélet, nem

pedig vértorlásokáltal téteztetett fol. Anyer

vörössége annáltetemesb vala, minél ifjabb

volt а beleg, minél erò'teh'bb a тяните, és’

твин-генами volt-a пиетета; tehát

legvörösebb ч gyermekelth'él, Aîny'el'v és 'thas'

faljxhilmaky шт külììnök vìszony шепот ural-l

kodni: шеи, miné-l v'örö'se-b'b v10'lt'a

nyelv, anuál - csekélyebb'e'k' voltakf

a намазан lmak, minél fh'alván yabb-f'

volt az-, annáni` nagyob'bîak voltair

еще k.. Mig a-n'yelv el nein чает а szineze- .

tet, addig a'hagymázfolyamatsèiuszünt volt

meg. A köldök'tájékáni fájdalomi.

többnyìre jobhfelöl eröseb'b tapintás alatt

êrezhetiö volt, gyakran az egész hason elter

jedve haskérlobot mutatván'. — На а kiilön

szerü hasfolyás az elsöf' napokbanhiányzott

is, mert a hagymáz-folyamat más nemesebb'

organumokban dühöngett, vagy тет. шчегб

keménybélsár gátolá a híg folyadékok Щёт—

lését: штаммы soha sem hiányzolt vala

mely- híg anyag Консула-ж lottyogása; mit

а' has тратами alkahnával ujjainkkal i

éreznŕ lehetett.y A tulajdònszerü тегом: аи—

naili- böbé'gesbbyolt, minél kevesbé вишен

dett `v.1lamely‘~belsu'í organum ; keiu'ietb'en4 kön» f

пуще а fejfájdalmakat; mérséklé' a‘lázat; deii

hoss'zasb tartása által" gyengeség'et, идёт", а

nyugtatánságot, az arczvonások besiippbdńif»

sét., lleves szomjuságot, száraz hört, '05d-V

kély' мутанты 'és folytonos Iázas moz

galmakat szült. Több esetben а haáfol'yások

valódi; bélvérzések voltak, híráló jelentékeny

ségg'el. наем azonban megkell különböz-I

temi'a chocoladszìnü és büzös ürüléseketß

,rolhasztó депеша; `- A`meteorismus гуан

ran Vhilietetlen' foki'a. emelkedett; néhal azon=

ban а legnehezebh esete'kben igenl> cselitélyfs'l'I

csupán pontos vizsgálat utján kieszközlendöi ,

Gyakran az ввёз: kórfolyämat Aallitt тем-ъ

radt , és önkénytelen ' hasürüléseket ' оплот;

mi által a lég módnélkül'megromlott, a ‘kóŕ~

ápolás megnohe'zült, a hagymázgerj csipösebb*"

lett в. а Ьа1ападвёвпарогоаоп.-‘

Kevésb'é анаша; de шедшими:

szerii ‚ г eredeli шита?чти:поп7 'ó'h Ь
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zés és zsebré k. Utóbbiak a kór rohamó

lefolyása alatt tüntek fel a járvány elsö felé

ben ifju eg'yéneknél а nyelv szélein, a száj

üreg takhártyáján sat., kisehb mértékben а

nemi részeken; nagyságuk kis babbal mérkö-

zött, fenekük szalonnás volt., feltúrt csipkés

szélekkel, mikép ahiganyfekélyek, soha sem

higany használat után, hanem orvosszerek

vétele elött támadtak, s Еду csupán kórter

ményeknek tartathattak. A mint ezek föltiin

tek, a szerint megcsillapúlt a hasfolyás.

A legiontosb másodlagos tüneményekhez

tartozott az elsoványulás és fc nevar.

Elsô'bb annál gyorsabban beállott, minél höv

ségesebbek valának a hasfolyások, minél he

vesebb a láz, minél hosszasabb a nyavalya,

s minél iijabb volt a heteg egyén. Ez okból

enyésztek el az izmok ifjak s gyermekek

végtagjairól egész az átlátszóságig, s az arcz

mumia-szerüleg beszáradott kevés napok а

latt. -A gyakran s gyorsan képzödett fene

var ak fölfekvés következményei voltak,vagy

hosszasb szenvedés és vérkorcsvegyület mi

ац támadának; a levegöt nagy terjedelemben

dögleletessé változtatták, kórházi fenét hoz

tak elö, s az eredetileges kórhól már me

nekvöket elhárithatlan halálba sodorták vissza.

A hagymáz mindég eredetileges

(primär) szenv vala; soha sem fejlett ki

más betegségekböl, s csak kevesekkel kapcsol

kozott össze kórtani egységgé. Ezek közt leg

fontosahb volt a tüdögyuladással is

csorvás tüneméyekkeli együttjárása.

Utóbbit az orvosok kezdetben 'órömest csor

vás láznak vették, de csakhamar kimutatko

zott а különbség. Azon kifejezés: hol hagy

máz van jelen, ott nem lehet gümökór, s

hol ez van, nom amaz; majdnem kivétel

nélkül igaz, ha azt a két emlitett kór feké

lyes tüneményeire vonatkozólag vesszük. 

De a kórtüneményeket illetöleg, a hagymáz és

а forró gümökór tökéletesen ugyanazon еду

bajt képezik, úgy hogy öket az orvosabeteg

ágynál alig leend képes megkülönböztetni,

——- А fejbántalmak hagymázbetegoknél, mint

a holtbonczolások tanúsiták, iisztán ideges

természetüek. l

A szabálytól eltérö esetok közé тю:

tak a hélfekély nélküli hagymáz ese

tek, mik helyett egyes organumok fenésen el

pusztultak. Ahagymáz kóranyág itt, úgy lát

вши, mintha szokott székét - az Ileumot

-kikerülte, s közvetlenül nemesb organuni

ra irányzódott volna, melyben a hagymáz

folyamatot f'ólgerjeszté s keresztülvivé. -

Еву тёзйК'ГЫбиёЬЬ fìgyelemre méltó anoma

lia volt а hagymáznak láz nélküli fól

lépte. E láztalan kórfolyamat fölcg a jáŕvány

virágzási szakában Шиши, névszerint oly

egyéneknél, melyek а hagymáztól különösen

megtámadot-t házakban s utczákban laktak v.1

а hagymáz által nagyszerüen látogatott csa

ládhoz 'tartoztak Könnyebb esetekben has

korrogás és hasfolyásban nyilvánulb, mely

ugyan llamar csillapiiható vala, de könnyen

ismét vissza is került. S így valamint a hagy

máz-folyamat bélfekélyek nélkül vfennálhiii.;

szintúgy a hagymáz-fekély folyamat hagymáz

láz néikül is észlelhetö; s úgy látszik, ily

csetekben a hagymáz-gerj nem támasztott e

légséges viszhatást, s e szerint a természet

erönek viszonzotb nehéz erölkedései ат.

neutralizáltatott.

Agyógyulás majd bíráló üriilések, majd

biráló lerakodások által а börre sat. ment

véghez. Elsöbbek k'ózött legfontosbak valának

az cpés székletételek. Ha a nyirkos savós ii

rülések mindinkább zöldebbek, végre sötét

zöldek, ragadósak, az edény falaihoz tapadók,

s egyenlö töuiörségüek, minden fehér pölyhek

s csomók nélküliek lettek: akkor а gyógyu

lás nem késett sòkáig. E mellett a bélvérzé

seket mint legjótékonyabb biráló jeleneteket

lehete вешают; mert szemlátomásli javulást
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és tökéletes gyógyulást hoztak magok után,

ha csak igen módfelettbövségessé nem vál

tak, s nem cseréltettek fol a rothasztó hagy

máz véres ürüléseivel. Ellenben a beállott

orrvérfolyás soha sem volt biráló.

A tulajdonszerû hö rküteg kelises

természetü, s a himlöhez el'sîi kitörése alatt

hasonló vala; mindég a mellen jelent meg,

s csak igen csekélyen akéz izülésein, a leg

súlyoslr esetekben a 15-dik naptól a 21-ig,

s mindenkor gyógyulás következett reá.

Nem kell fólcserélnünk azt a purpura typho

sa-val, mely 600 eset között egyszer sem

jelent meg. А fültömirigylob nem volt gyako

ri, s nem is üdvös. — А köleshimlö kétes

indulatját itt is kimutatá. Néha a legveszé

lyesb idöben jelent meg; másokat gyógyu

lásba vezetett.

А gyógyulás néha igen czammogva ,

hónapokig húzódolt; gyakran tulajdonszerii

utókórokba ment dt. Ugyan is, a legjobb jós

latu esetekben, elöremenö hányásinger után,

igen hövséges sötétzöld, undoritó szagu,

fanyarizü folyadék hányása állt bé, melyné

hány napig tartott, s a heteget igen elbágyasztá,

s hagymázos aszkórt (Marasmus) és halált

hozott elö.

A hala'l vagy az eredetileges hagymá

zos jelenetek alatt, vagy utána következett be;

itt eröveszteség, amott vérkorcsvegyület v.

életrnüves sértések következtében. A holttes

tekhen részint egészen letisztult, részint heg

helyes hagymázfekélyeket, tetemes elsová

nyulást életmüves pusztulás nélkül lehete

találni. Rothasztó hagymázban а 9-ik, gyak

rabban a ’.13- egész 28-dik napon jött elö а

halál.

b) Kórokozati tckintetbcn. -

Két fóltünö tény észleltetett e tekintetben;

1) hogy a hagymáz az emberiség virágát vá«

lasztá ki magának áldozatul; 2) hogy táma

gására semmi alkalmi okra nem vala szükség.

Alkalmi okúl mindent fól lehete venni, ha

hajlam vagy is elökészület (dispositio) volt

jelen; ellenben semmit, ha a hajlam hi

ányzott. - .

с) Kórjóslati tekintetben. A
lobosujellemü hagymáz kedvezöbb jóslatot

engedett tenni, mintsem azv ideges; leggono

szabbat pedig a rothasztósr jellemü. A lap

pangva csúszó hagymáz többnyire halállal

végzò'dött; hasonlókép a rendetlen lefolyásu,

melyr nemesb életmüvekre tett lerakodások és

azoknak fenés elpusztitása által öldökölt. A

lázatlan hagymáz kifogyasztá az orvos türedel

mét és a beteg erejét, de ritkán hozott ha
láltl. A szövemények általában kedvezò' tüne

mények valának. Baljóslatu vólt a giimökór

ral, vérhassal és Bright vesekórával való ‘

szövetkezés. Rosz volt, ha a láz 3 hét mul~ _

va el nem határozódott; Inég rosszabb, ha

ez 4hét után t'órtént; legrosszabb s majd

mindég halálos volt а kimenetel, ha 2—3 hét

után 3-5 napos félbehagyás állott be, melyre

aztán annàl nagyobb dühhel lépett elö az új

roham. Kedvezô' jelek voltak: a tiszta piros

nyelv, hólyagcsás k'úteg, orbáncz, mely a

3-ik hétben támadt; ifjaknál fültömirígylob,

izlobok, epés nyulós ürülések, bélvérzések,

ha a vér tiszta7 nem büzös és nem bô'vséges

volt. Baljóslatu jelek voltak: heves, szünet

nélküli félrebeszédek, mély álom7 álom

bani fuvàs (pipázás módjára), az alsó állka
poes megdagadása az elsö napokban , ysebes,

kemény érverés, nevezetes meteorismus, és

önkénytelen székelés, a takarók csipkedése,

inrángatódzás, a kezek, lábak reszketéseI

fekete-v'órös, büzös székelések, s hasonló há~

nyás , а beteg körüli különös boditó szag sat.

d) Gyógyitási tekintetben. ——

Szerzò' nem dicsekedhetik oly kedvezö gyógy»

siikerrel7 mikép azt màsok teszik. Ó legtöbb

esctben olajos fejetet adott, hideg vizet

itatott és hideglborogatásokat tétetett а fejre.

2
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Ó ezen egyszerü gyógymóddal szerencsés

volt; azonban szînte oly szerencsések valá

nak azon oryosok, kik a hagymázt ipecacu

anha-val vagy savanyokkal, vagy timsóval

sat. gyógyitották. Utóbb azonban, midön a

hagymáz-esetek egyre szaporodtak, s a halan

dóság sebesen haladt elö, szerzö kénytelen

volt más szerekhez folyamodni; s а sava

nyokat választá. Ezekigen dicsértettek azon

okból, minthogy a hagymáz a sülyhez hason

vérkorcsvegykórnak tartatott, s utóbbîról itélve,

elsöbbre yis sükeresnek lenni vélték azokat

az orvosok. A mellett, hogy a hagymáz és süly

két egészen kiilön betegség, szerzö a külön

féle savanyokat, kisebb, nagyobb adagban

n megkisértvén, következö eredményekrc jutotlì

1) A savanyok használatára majdnem mindég

hasfolyás és haslájás támadt, ha ezek még nem

voltak jelen. 2) А már jelen volt hasfolyás

kivétel nélkül növekedett. 3)' A hasl'olyás és

a löle fiiggö tlineményck (meteorismus, eröt

l'enség, kábultság, Ми, hörszárazság) alább

hagytak, mihelyt a savanyok félretétettek. 4)

Sokan meggyógyultak а savanyok használata

alatt, mit azonban épen nem kell hatásuknak

tulajdonîtnunk; теги szintannyian meggyó

gyultak a timsó, hánygyökér s pusz'tal viz

mellett is. Szerzö a savanyok használata mcl

lett soha nem látta a hagymáz-folyamot meg

változni, és e szerintI gyógyulást scm ál

taluk elö'hozni. —

Ugyan ezt mondhatnî a timsòról' is

általában; Soha sem csillapitotta а hasfolyást,

soha nem korlátolá a terjedezii rothadást, söt

inkább nagyobb adagokban gyomornyomást,

hányingert és hányást sziift. - Az ipeca

cuanha már kie adagban ugyanazon jel'enc

teket. okozott, a nélkül hogy a lázt cnyhitet

te, а hasfolyást megál'litotta s a beteget köny

nyebitette volna. - A kénsavas chinin

öregbitette a hasfolyást, а nyugtalanságot, for

roságot és Iázmozgalmakat.  Enyhén, de

megîehetösen közönbösen вшитого“ а.

ch l orina: a nélkül hogy a savanyok káros

hatását elöhozná, jótékony sükernek semiigen

hagyott örvendcnî. - A hamiblacs öreg

bité szemlátomást a hasfolyást, erötlenséget

és a husos részek elaszászát.

A mondott szerekkel való насмешить

csak mind'ínkább szaporodván a halálos ese

tek, szerzö a calomel-hez folyamod'ott,

mit a chol'erában oly sükerrel nyujto°tt vala.

Ezen tettre vezeték б: а haiványkénsárga,

néha szenyes fehër szinii székürülméhyei a

ha'gymáz-hetegnek. E gyógyszer február vê

gévol minden betegnek különbség nélkîìl a

datott. Minden beteg kezdetben 4 óránként

78 пешек-г; italul fris vizet, a fejre hídeg

bumgatásokat., és egyehet nem, kapott. —

Kezdetben szünni kezdett a haland'óság; dè ‚

májusban újra legföbb fokra emelkedett;_ s

azon elkedvetlenitò' tudatot éreztete, miszo

rint a calomel sem képes a kór lefolyására

hatni; s hogy a dühöngö járvány ofy esete

ket mutat, melyekben gyógyitásról álta'län

szó sem lehet. És utóbb (august.) ismét

a semleges gyógymódra tért át szerzô. Ha e

gyógymód alatt a hasfolyás nöyekedett', s

szaporább lett: akkor, ha roth'asztó tüncmé

Vnyek hiányoztak, calomelt adott. Ez lecsil

lapitá а hasfolyást, s mérséklé а lázt; néha

egyiket sem tette. A beteg arczvonásai дегт

tebbek lettek, a mélyrc siillyed't пешек еШ—

rejöttek, a nyelv nedves l'ett, a szomjuság

enyhiilt, а bör párolgott, az crötlensé'g ér

zete és a nyugtalanság elenyésztek sat. A ca

lomel tehát- megállitá av ha'sfolyást, és cz âltal '

elfojtá а hagymáz-folyamatot. Meri az összes

hagymábkóranyag a helekre rakódván le,

szülte a hasfolyást; de egyszcrsmind a vért

is megszabaditá a hagymáz~anyagtóL -- Az

összes'észlel'etekhlil пегий köve'lkezò ereti'h

ményelzet von ki: т) A сайте! javailva voit

és sükerrel затеи: a) minden Ватты,
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треп! vagy в bagyméßtmegelözte, узду mint

ilyep тайный; b) az egyszerü, rendesen le-_

folyó hagymázhan, bövséges hasfolyással; c)

minden hasfolyásokban a I hagymáz lefolyása

ниш, mellyek egyéb gyógyszerek által nem

csillapitathattak. .2) A c-alomel kevesbé volt ja

vallva s kevesb sükerrel adatott , de ártatlan

volt: a) bövséges hasfolyás nélküli hagymáz

ban; b) rendetlen lefolyásu hagymázban; c)

a szöveményefs hagymàzban. 3) A'ealomel

ellenjavallva volt: a) rothasztó jellemü hagy

mázbau; b) ha 3, legfólebb 7 napi használat

ищи nem következett nevezetes javulás.

Csak hamar meg lebete gyò'zödni arról:

hogy a V8 szemernyi adagot nem 4, llanem

вы óránként вещал nyujtani. Azon ritka ese

tekben, melyekben а székürülési különszerii

шмоток nem шиш hamarjában, még ya

szemeruyivel is szerencsével адом minden 2

órában, úgy hogy azon mondús; ‚аист diarr

ca, augeatur calomeV, itt is helyesnek mu
tatkozott. yHa ezen erösb adag mellett sem

következett hé a székeléselŕa változása, akkor

a calomellel [ó] kellelt hagyni. A nyálfolyás

mindenkor kikerültetett, yalahányszotr а са

10ше1, mihelyt а moudott változásokat elö~

Ждёт, félretéteieit. `

„А calomel jótékony halása talán még

адов körülménynek is tulajdonitható, тще

rinta szábeli járvány, különösen пашт

gás és hasfolyásra való пазу hajlam эта! vala

jellemezve. На más jollemü járványban is

tesz e hasonló szolgálatokat, kétséges.

¿m Érvágást és nadályokat, még a legheT

удавы) lobos hagymáz-alaknkban sem has@

nált szerzö. Az izgató szerek közül a _moschus

érrlemlé az elsöséget. -f Mustárléslta és

hólyagtapaszok ,gyakran ltenés sebeket okoz

tak. A meteor-ismust sem meleg, sem hideg

bnrogatások meg nem szüntelhették. -- A

lasso lábbadozás ellen a légváltoztatás vala a

legsükeresb gyógyszer. (Öster. medic. Jahr

bücher 1843. Jan. Febr. März.) més.

1113» А вшиты (Polymrnw)

mim .kairos tünemónvrńl ,én напав

iîógïitóaúról: Simon Miksától. -v- Be~

clard пазу gonddal üzött vizsgálatai szerint

a háj, köaép vastagságu emberben testsú

lyának тык részét teszi. A mindennapi ta

paeztalás игуан azt bizonyitja, hogy ennél

kisebb vagy nagyobb háj-mennyíség is, igen

jól fér meg a teljes egészséggel; de ha ча—

1аше1у személy hájjal igen пазу mértékben

van ellátva, akker az élettani müködések u

gyau meg szahályosak lehetnek, azonban

mindenesetre már némi nehézséggel foguak

végre папаша. Ezen állapot még nem beteg

ség; mindazállal mégis már különös egész

séga'polást igényel; s ez után következik а háj

összegyülemlésének azon loka a hájas hólyag»

csákban, mely az életmüséget többé, keves

bé heves rohamokkal támadja meg, s Iner

навешал véve már kórállapotot képez.

Az oklant illetöleg паду befolyást gya

korol ezen betegség elöhozására az örökség;

sz. ismer ogy igen ös családot, melynek

minden tagja hájasságban (Fettsucht) szenve

dett, s melyet az orvosok gyakran, de min"

dég sikei` nélkül, legyöznì igyekeztek. Ne

- vezetes hogy a h_ájasságot gyakran töhbé ke

vesbé heves betegségek után, melyek az élet

müséget gyökerén támadják meg, látjuk вш

mazni; igy sz. tapasztalatai szerint hagymá~

zes lázak, .néha 3-ad паров váltólázak utáu is.

A tünemények, melyek altal a hajasság

jelenkezik, kétfélék: a szerint t. i. a mint а

háj vagy a böralalti sejt'sz'óvetben, vagy lou

tos belsö életmüvek mélyében gyülemlik

össze.

Ha a mértéktelen hájgyülem a böralatti

sejtszövetben történik: akkor a ранок lassan

О
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ként idomtalanokká lesznek; az izmok, me

lyeknek rostjai közé rakodik le а háj, ~nehe

zebben húzodnak össze; mintbogy részint а

zon паду tömeg által, melyet mozgásha kell

hozniok, részìnt pedíg a hájrétegek közvet

len ellentállása által, müködéseikben teteme-`

sen gátoltatnak. Az álhas rendkivüli n'agyság

ra növekszik; a hasizmokat ellepö vastag

hájrétegek akadályozzák а légzést, s ezen

légzési akadály károsan hat vissza a vérnek

szabad keringésére, n1er ekkép az életmü

vekben pangásokat, s ez àltal többé kevesbé

erös zavarokat idéz elö. Az esetek többségé

hen a betegek csakl lassan érik el a hájasság

nak ezen föfokát; némely esetekben azonban

a mértéktelen hájlerakodás bámulandó sebes

séggel'történik. (Következik egy ide tartozó

kórtörténet.)

Még ritkábbak azon csetek, hol а háj

gyülemlés elô'uralkodólag csak еду többé v.

kevéshé kitcrjcdt területre van korlátolva; p.

az alhasra, a тенге, az arczra. Ily esetek

ben kétségkivül а testnek többi részei is dú

san vannak hájjal ellátva; ez azonban nincsen

egyaránt elosztva, s a testnek bizonyos ré

szeire elöuralkodólag rakatik le, s е 11е1уе

ken azuta'm úgy szólván isszonyu nagyságu

hájdagokat képez. lly részintes hájbös'égi e~

setek, kutforrásaikiilönféle egészségi zavarok

nak, sa tünemények a bántalom székére

nézve igen változnak. `

Belsö életmüvek7 u. m. a sziv, a me-V

diastinum, >a vesék, a fodor hájbösegénél

maga а halál заменишь: elö a hájgyülem àl

tal. Corvisart lapjában egy nevczetes ál

talános hájasság példánya iratík le, hol kü«

iönféle heisa éleimüvekben is ie'œziek пише

rakodások. Wade Lissabonban következö

esetet ir le: (has. Macbride: Introduction me

thodique à la theorie eta la prat-ique de la

médecine I. K. 1261ap. össze).

A beteg elcintc minden tüneményeit mu

tatára tüdösorvadásnak, ezután olyan kórje

lek jelenkeztek, melyek a sziv v. más nagy

edények iitértágulatát, vagy а szivborék viz

korát gyanittatták; végre sok kin után meg

halt, s bonczolatkor a mediastin-tér tömérdek

mennyiségii hájjal megtelve, a sziv mintegy

hájba temetve, a kedeszmirlgy helyén ‚ a

fodorban rendkiviili >hájrétegel: találtattak.

Jelcnleg még nem birunk olyan kóris

mei jelekkel, melyck által ily hájlerakodáso

kat megismerni képesck volnánk, és csak háj

lerakodások a sziven lesznek kontatás és hall

gatódzás által valósziniileg megismerhetök.

А hájasság orvoslásának, sz. szerint,

két föpontot kell tekintetben vennic, t. i. а

túlcsapongó hajképzésnek kórszunyát, s а

többi elválasztó életmüvek lomhaságát.

Ezen antagonismust sz. már köz'ónséges

kövérségnél tapasztalta; kétségkivül a kellö

mozgás hiánya, mely kövér egyéneknél ren

deson jö elö , az elválasztások kevesbitésére

nem kis héfolyással van; azonban ezen ok

koránsem elegendö ezen tünemény magyará

zatára. Ésha kövér emberekct. járás alatt

crösen is látjuk izzadni: ezen dús izzadás,

nincsen а fönebbi állitással ellentétben; mert

ezen izzadás csak elöhozott tünemény, s а va

lódi finom börgözölgés ily személyeknél nagyou

kórlatozott; a bél- és epeelválasztások parla

gon hevernck,‘rendesen székszorulàs van je

len; a húgy mennyís'ége is csekélyebb, söt

még a könyekre is kiterjeszkedik ezen ellen

tét, s а kövér cmberek nem ok nélkül állnak

а hideg önzés gyanujában; lcgaláhb igen ke

veset sirnak.

A ket most elöadott pont 2 javalatot tüz

ki az orvos elébe. A kórszúny természetét,

melynek hatalmas befolyása alatt van a beteg~

ség, csak gyanitani lehet; sz. szerint az erö

belinek (sthenicus) látszik lenni; a hetegség
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tehát e szerint szük étrendet s lehetöleg sok

mozgást kiván. S e tekintetben mint másitó

kat sz. az égvényeket (alcalia) ajánlja. A má

sodig javallatnak elegct teendök, oly szere

ket kell használnunk, melyek az elválasztó

élctmiivekrc serkentò'leg hatnak; ide tartoz

nak ahúgyhajtók, а hánytató-hashajtók sat.'

ezen szereket azonban tudnunk'kell kezelni

és okszerüleg összekötni. Némely, különféle

irók által ajánlott szereket, mint a savakat,

higanyt sat. illetöleg, megkell vallani, hogy

azok által néha ugyan sikerül а hájasság el

mozditása; minthogy azonban általok más ne

hezebb betcgse'geket okozhatunk7 jó lcsz a

zokkal egészen fölhagynunk.  .

`Gyakran vétetik észre, mikép kövér

emberck, a nélkül hogy betegek volnának,

vastagságukat és jó szinüket hirtelen elvesz

tik; megelözi és okozza ezen állapotot több

nyire valamely bosszúság, vagy elvcsztett

vagyon i'ólötti bú; sz. ezekböl következtctni

akar, mikép az orvos erös moralis hatmá

nyokkál élhet ezen bántalom legyò'zésére,

s nem hiszi, hogy ily gyógymód veszedel

mesebb volna a higany, iblany sat. alkalma

таит. (Bullet. gènèr. de Therap. 1842.

Sptbr.) M e с z n e r.

IM. Észleletek azon törvények

Вёл-й! , melyeket n gülnók Нэп-ано

dása каюта szokott, gyakorlatí kö

vetkeztetéuel a gümöko'r óvszeriì

gyögymódjárn nézve; Н. Ba rl 0 w7 M.

A. és L. M. után. E tárgyra vonatkozólag sz.

két igen érdeges kérdést igyekszik megfejteni.

Elöször; щшб kö'rüimények кыш fejlödik

ki, azon alkotványos hajlandóság a gümökór>

iránt melyet gümös hajlam- vagy senyv

névvel szoktunk bélyegezni? és másodszor:

minö helybeli föltételek segitik elö a gümök

nek egyes életmüvekbe való lerakodását? ltt

csak ez utósó kérdésre ad sz. ieleletet7 még
pedig következöleg: Mi n d ein é le tm ü b e n

akkor' камыш певацыььдашав

lerakodás, midön annak edény- s

mük'ódési telletsége, a többi élet

miivekéhez képest, aránylag leg

nagyobb fokon áll. Ezen állitását iga-'

zolandó, sz. föleg az öröklött, vagyis együtt

szült gümökórt veszi tekintetbe, még pedig

elöször az cgész életmüségre, aztán külîi

nösen a tüdökre vonatkozólag. Tapasztaljuk

ugyanis, -—- igy szól sz., hogy a gyermekkór

elsö éveiben, mig az agy müködése a többi

életmüveké között legélénkebh, a gümök le

rakodása is leggyakoribb ez életmübe; ámde,

а mint késöbb az alhasi, kiilönösen táplálási

müködés nagyobbodik, a gumös lerakodás is

gyakoribb kezd lenni az alhasban, nevezete

sen a mirigyekben; és csak а fölserdültség

idöszaka után fordul elö leginkább е kór a

tüdökben, midön ezeknek munkassága, s ki

fejlò'dése legnagyobb fokra hág. A lép gyak`

ran van alávetve gümöknek gyermeknél ; mert

a gyakori szaladgálás, meg ugrálás, mintegy'

szenvedöleges vérböséget vagyis inkább mii-îl

ködési munkásságot hoz elö ezen életmiiben.

A bélcsatorna, különösen a vakbe'l, mely oly

gyakori 'fészke szokott lenni a vérböség,

meg gyuladásnak, szinte igen gyakran szolgál

lerakodási helyüla gürnöknek. Azonban leg

világosabban tünik ki ezen állitás igazságaßa

tüdögümökórnál, ha tekintctbe vesszük 1-61

azon idöszakot, melyben az öröklött gümökór

elöször szokta a tüdöket meglepni; 2-szor

azon külviszonyokat, melyek e kór kifejlö'dé

sét elösegitik7 vagy elnyomják; 3-szor а ltü

döknek azon részét, hol e bántalom legin

kább szokott fészkelni; és 4-szer mindazon

többrendü kórtani fólte'telt, mely а tüdögü

mò'kre befolyással van. '

A mi az `clsö pont alatt érintett idösza

kot illeti: tudva-levö dolog, miszerlnt mag`

zatnál igen ritkán lehet találni giimöket a tü

dökben, minthogy ekkor még `aránylag а
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màj van пешим kiiejlödve, a tüdök pedig

legkevésbé, és így ha elöfordul is giìmös

lerakodás ezen életmüben, az leginkább csak

a karéjcsaközti — ieterlobularis —— sejtszö

vethen szokott fészkelni. Ámde, а mint a дует

щеиког balad, s a тащишь kifeilöd

nek, a tüdögiìmökór is gyalçoribb kezd len

111; noha méltáuńllithatni: штатами

több gyermek hal el мамашами,

tüdögümökben; ‚пыльцу ekknr а

gümös lerakodáâûk теще: mégis föleg, az

agy, bürgközti, ——- meg fodormirígyek, has

hántya, s а Glissen tokocskája кыш székelö

шишек szoktak leoni. мамашами, máx a

gyermekkorban is fölötte szükség tekintetbe

venni a щенками: s шашек марши,

ha _a giímökuek lergkodásátezen életmübe jó

eleve e1 акации мы, же peeig akker is,

ha a tüdök bállßölmának jelei szembetünöleg

Мирен; -is mutatkoznak. Elismert tény ugyauis

az: тащишь .általában az el-váiasztó- életmíi

vek bizonyos kölcsönös viszonyban aillnak

egymáshoz, különösen a màj, meg a ишак.

Máx most, ha azon életmiiveknek mii

ища es'ókkenni kezd, melyekböl a vissze

res ve'r a veröezérendszerhe üriil , s а táplá

les, meg növés erélyében veszit: a máj és

tfúdök közötti _kölesönös yiszony is `felbomlik,

s a tüdökmunkássága, mint»ng kipótlólag a

májé fölött, tulßyOmÓ leend; «Tl mikor aztán

können megusrténneek, Могу, ha а ¿adök

nem egészségesek, s a mellkas nem elegge

1,118 , a tiidò'k e fól'magasztalt menkásságának

vagy gümös lerakodás leszen eredménye,vs

ekkor а megakadályozott vérkeringés miatt

а màj megnagyolbbodik; vagy pedig mindkét
életmü visszamarad kifejlödésében. Ilyen ese-l

tek nem épen ritkán fordulnak elö_ _gyerme

keknél, midön is azt veszi èszre az. einher,

hogy a 10-11 éves gyermek .el kezçl {egy

ni, nem nö, _légzése rövid, érverése gyors,

és gel/hét 116111111. vaey év elett. tät-:14) étes

korában, игу elsorvadás-, чаду pedig viz

kórban hal el. ~ A felserdültség idöszaka

шёл pedig, midön a thdt'ik munkássága leg

nagyebb fokra hág, közönségesen tudva van,

hogy a tüdö-gümökór is leggyakrabban Тог

dul elö.

- A második pont alatt emlitett külviszo

nyokat illetöleg. вишен tény az: miszerint

males, S nedves lélg fólmagasztalja _a màj

munkůsságát, s lehangolja а tüdökét, száraz

hideg lég pedig ellenkezöleg hat ez utóbbi ó

letmůre; minthogy а iueleg által шедшими

bizonyos teriméjü léghen, kevesebb танцуй—

ségü éleny vagyon jelen, és Яву a гадание):

szénenytelenitö — decarhonisirend -r- шариа—

sága megkisebbedvén, ezt a máj .pótolja ki;

a mi száraz hideg légben ellenkezc'ilegl törté

nik. Ez okbul a hidegehb éghajlat alatt 1а—

kók, gyakrabban is vannak alávetye tüdögü

mökórnak, mint а forró ég'óv alattiak. Ugyan

ezt mondhatni vaz olyaneghajlatrul is, hol

a légmérséklet gyakran változó. -- Továbhá

ismeretes dolog, hogy a mészárosok, var

gák, szappanosok , s ailtalában az olyan em

berek, kik állati kigözölgésnek vannak kìté

ve, ritkábban szenvednek tiidö-giimb'kórban,

mint azok, kik tisztátalan s izgató légben~

foglalkoznak; mert elsö esctben inkább a máj,

meg a vcsék vannak izgatott állapotban, és

igy a _tüdöktiìl mintegy elvonatik az inger. A
kalaposokat különösen igen _gyakran l,szoktav

театры evészteljes vkór; minthegy meleg.

nedves légben dolgozván, nálok а má) foly

tonos izgatásnakyan kitéve, s késöbb mind

inkább eltompul; a miért is, ha miihelyeiket

elhagyják, а màj munkássága hirtelen elnyo

matik, а tüdök pedig fölizgattatván, agli

mös 1erakodásuak föltétele annál hamarabb

elöáll.

A harmadik poutre voiiatkozólag, tudva

van, miszerint а gümiik fóleg 51 111461111

felsö Каштан 161111111, vasi' Идёшь а;
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oké az: meri а tüdò'knek ezen része közön

ségesen legélénkebben müködîk; minthogy

наземь állván itt а hólyagcsák a hörgökhöz,

- s nem is nyemahán összeamëhfbi мышцу

пуеЬЬеп bejuthat ide a мирты an also IMI»

réjokba; ide- штmagma тратам is,

miszerint jobb`an megritkul a lég az тай шё—

legség által, mig az alsó karéjoknak шап

ben is egymás Ша! már jobban össäenyomott

hôlyagcsáiba jnthat, mintsem ez ,la keyésbé

megritkuió меня, а tüd'öknek szabadabban

mozgó, s а légbehatásnak is sokkàl kevese'bb

ellenhatást szülö Тем karéjaîban смеешь,

annyival inkább, minthogy az eurepai öllaëny

¿nast maja там иуда, тегу а: шиш—

nek {Шее also részét nyomván össze, а fel'

sönek annál erösebb наивным venja maga

ntán.  » *f

А negyedik pont> Мам шпате kórtani

f'óltféteieket зените, tudjuk, hogy а terhes

ség ideje alatt, a gümök növekedése is kö

z'ónségesen megállapodik; minthogy ekkox` a

méh felé tódulván föleg a ver , шел éleßmií

dnintegy elvonólag hat. a tüdökre. Továbbá,

gyakran támad tüúŕîgümökór valamely geny- el

választás elnyomatásának köveskaztéhen; va

lamint ellenkezöleg igen gyakran találhatni

bonczolatoknál olyan gümöket a tüdòkben,

melyek valamely folytonos genyedés követ

keztében elavultak. Nem kevésbé fontes

azon körülmény is, miszerint a gümös lera

kodást tüdökbe, mindig hörglob, vagy lega»

lábh vérböség a hörg'ókben szokta megelöz

ni, vagy azzalv egyszerre áll be, elannyíra,

hogy nem egy orvos a tüdögümò'kórt egye

певец hörglob következése'nek állitotta. Az

eddigielzböl eléggé világos, hogy mind az,

mi a tüdök munkásságát fólmagasztalja, a

gñmök kifejlödését elösegiti, s megforditva;

ès hogyeszerint a tüdôkben is akker történik

leginkább gñmös lerakodâsï, vmidò'n azokuak

müködése legnagyebh roken ari. '

Ezen sz. által l'ólállított s az emlitett

okokkal támogatott törvénynél fogva, а güf

mökór óvszerii gyógymódjára nézve azen kö

vetkeztetésty tehetni: miszerint minden elvá

lasztó életmü, mérsékelt munkásságban, s

kölcsönös súlyegyenben tartandó. Ha pedig

a tüdöknek izgatott állapotja csakugyau mu;

tatkoznék, igyekezni kell azt más elválasztó

életmůvek munkásságának fólmagasztalása ál»

tal elháritni , р. а vérböséget kiüribések s oly
szerek által megsziintetni, melyek VKa` szl'v

mûk'ódését rendben tarják. Sz. oly esetek;

ben, hel a kulcscsont alatti tájon jelenkozo'

természettani, ——- s más több általános kór~

jelekbül'márgümôs lerakodást gyam'tott, ren;

desem' а vhelybeli vérbocsátások, s elleniz

gatók mellett, hensöleg a kénsavas kinai,

s pires gyûszü-virág, vágy más bóditónak

használatát találta leghatályosabbnak. д

А kínal, a gümös korcsvegygyel párosul

ni szokott általános gyöugeségnek áll ellent,

migV a gyů'szü-virág а tüdök vérböségét mér

sékli. (Guy Hospil. Rep. Vol. VI.)

K a r á c s о n y í.

_ lli, Émevéœlek A зданий.

högén-járvńnyról llavrelmn; _ Dr.

Mairetöl. A hökköhögés Havrehan 1843-ik

év alp?. ‚ту, juil. és Julius havaiban járvá

nyosan uralkodott, és pedig nagy ifçkban,

minthogy sok gyermeketragadott el;1 azon

ban semmi különöset nem nyilvánitá. A_fíí
szerek, melyekhez a szerzö folyamodott, vta

pasztalt eredményeinkkel együtt következen

voltak: 'K

A légváltozás, _' hasznos, de ritkán

elegendö szer. Ismételt hánytatók kezdetbeu

mindig hasznosak; ezek megszüntetik néha a

köhögést, а nël'kiîl'hogy tökéletesen kifejlett

volna; ez utósó esetben a hánytatók jók, mèg
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a légcső tisztítására, s a lélegzet könnyíté

sére; de soha sem gyógyítók.

Mák-, ibolya- s pipacs-szörp, a lágyitók,

édesek, föloldók (expectorants) haszonta

lanok, vagy majd csak nem azok.

Az édes higany magában, vagy hor

gannyal és szépnőnyével (belladonna) vegyít

ve —— sikeretlen.

A szépnönye -- por, kivonat, vagy szörp

alakban; czéltalan - vagy igen keveset ér.

Bürök s szépnőnye kivonata vegyítve ——

kevéssé hasznos.

‚ Tanín és benzoe-sav aa. 25 milligramm

minden órában; némelykor jó hatással bir.

A bűzaszat csőrében, 1-2 grammat

véve napjában laudanum-mal vegyítve; —-—

legtöbbször sikeres.

A sok szerek közül, melyeket szerző

alkalmazott, az ntósótól legjobb s legbizto

sabb eredményt kapott; mintegy hüvösen

mozditá el a fuldoklás legerősb rohamait, s

egyszerü köhögésnél nem marad egyéb hátra.

Azonban e szer nem új. Már Rieken

orvos ajánlá, ki azt egy súlyos járványban

igen hasznosnak találta. (Journal de conais

sances medico-chirurgicales.)

G u r d é l yi.

llß. .l “ilynek (Барыш!) elhú- '

швам-ы börtönökben, szegényl 9

s' elmekórllńznkban, stb. Dr. VV. Balyt.

Sz. Statisticai táblákbul mutatja meg, mily

gyakori a süly Anglia börtöneiben, melynek

okát sz. a kenyér, meg száraz növényételek

bül álló életrendben keresi, és mily hathatós

szer ennek elhárítására a burgonya, közön

séges módon vízben megfőzve. Ez okbul azt

javásolja: hogy minden olyan nyilvános inté

zetben, hol a benlakók tápláltatásának minél *

gazdaságosabban kell történnie, minden egyén

nek hetenkint 3--6 font burgonya adassék.

A burgonya sülyelleni hatásának okát pedig

sz. a borkő- meg czitromsavak tartalmában

keresi (Lond. med. Gaz. Vol. XXXI. 1843).

K a r á c s o n y i.

 

Eredeti értekezések és közlések.

Gyermekkór- és gyógytani tapasztalatok

....gmegyeg kól-cetek én gyógyszerek körül,

.fü  :1r

„ Р а pesti gyermekkórházból;

Dr. K ar á c s o ny i János, segéd-orvostól.

lll. Az iblany- él вишнями

пав вши-“шт. görvélynemü kó

rok ellen. -

Aligha van gyógyszer, melynek

hatása körül több ellenmondó nyilatkozat

és vita folyt volna , s mely iránt jelenben

is több ellenkező'vélemény létezne az or

vosok között, mint az iblany. Van igen

sok orvos, ki, midőn egyógyszert az ege

kig magasztalja, azt mondhatni ész- és

okszerütlenül különféle, gyakran lényegök~

re nézve legellentésebb korokban derüre

borúra egyiránt használja; van megint

több olyan, ki annak bizonyos különnemü

 specificus _' erőt tulajdonitván, azt

csak bizonyos esetekre korlátozza; mig

ismét nem egy jeles és kiterjedt gyakor

latu orvos azt egészen hatástalannak

tartja, és mint ilyet gyakorlatábúl vég

kép kizárja. Mindazonáltal tagadhatlan,



Gyermekkórházi tapasztalatok Karácsonyitól. 25

hogy idönkben _márl-tetem'esen megsza.

porodott a száma azon orvosoknak, kik

e gyógyszert hasznáilják,l s annak hatá-`

sárul meggyôzödvék, elannyira, hogy je-A

lenleg az iblan-y bizonyára elsó' szerepet

játszik gyógyszereink között. _- ' ‹

És mégis igazán valjuk meg, bìrunk

e eléggé biztos tapasztalatokkal e hatal

mas gyógyszer körül? Avvagy azon or-

vosok közill, kik az iblanyt védik és ajánl

ják, találkozik-e sok olyan, kihcz- azon

kérdést ne lehetne intézni: vajjon oly a-_

dagokban, és oly kör'ulmények között, meg

annyi esetben alkalmazták-e ezen gyógy

szert, hogy annak hatását, а természet

nek vagy más hatalmas befolyásu életren

di viszonyoknak gyógyerejével összeza

varni nem lehetett volna? _ Azokat

pedig, kik e gyógyszernek hatását vég

kép tagadják, legyen szabad arról kér

deznilnk7 vajjon eléggé czélszeriìen, ha-;

tányosan, és tartósan alkalmazták e azt,

vagy sem? -- Azt hiszem-e két kérdés

nek megfejtése magyarázhatja meg legin-`

kább' a véleményeknek azon fentebb em-ì

litetteltérését, mely az orvosok között

e gyógyszer кыш létez. ‹ y Ã

Ha _megtekintjük ugyanis egy részröl

azon módot, _melyen ezszer közönségesen

alkalmaztatik azok által, kik annak leg

hatalmasabb védöi, azonnal át kell lát

nunk: miszerint ezen alkalmazàsi módnál

több oly körülmény szokott közbejönni,

melyeknek már magokban véve is, -a leg

hatalmasabb befolyásuk van azon kórok

gyógyitásánál, hol az iblanyy használtatik.

Igy p. közönségesen jó levegö, czél

szer'u életrend, hideg vagyimás hatányos4

пшик днаррвопаъпай össze _ az iblany

használatával; ki _fogja mât-_most ‚ itt lmkeg- А

határozni, `vajion ahasznált szernek, Av.

pedig a fentebbi körulményeknek volte

nagyobb hatása,' föleg- ha a> szóban levŕi

szer nem is használtatott oly mértékben,

sem pedig. oly erds «foku bántalomban,

hogy а bekövetkezett javulást okszer'uleg,

s elfogultlan észszel annak lchessenltulaj-l

- donitni? Pedig hogyez igyçvan;Y úgy hi

szem; scnki sem tagadbatja; valaminìt azt

sem, 'tagadhatja, valamint-azt senigfmi

szerint ily módon-alkalmazott gyógysze

reknél tiszta gyógyszerhatási eredmények

hez nem juthatni. _ Vagy ha más rész

rül azt halljuk néha emlittetni,rnikép egyik'v

vagy másik orvos az iblanyt görvélyben.

vagy más korcsyegyes bántalomnál. _hay

tás nélkül használta: azon kérdést sze-f

retnök azonnal föloldatni, vajjon minó' а—э

dagokban és minö~módon használtaltott

az? És itt cszembe jut Monneret franczia

orvosnak a gyógyszerek hatásárultett kö

vetkezó' nyilatkozata: „А gyógyszer` hatá

sa „úgymond“ nem annyira az~adagokka!,

mint inkább azon idó'vel van viszonyban,v

mely alatt azok használtatnak; ege'rszen>

más а hatás, ha nagy adagok röyrididön

közben alkalmaztatnak. A gyógyszerek

alkalmazásának ezen módja még kevéssé

ismeretes; pedig ettöl igen sokat lehet»

várni , csakhogy а kisérletnek ezen neme

а lehetó’ legnagyobb szigorral történjék.,

Mär igen sok orvos tért ezen-új utra, в.

remélni lehet, hogy ez által a gyógytan

mezeje ismét tágabb leend, és hogy bi

zonyos г gyógyszereknek használata , ше—

lyeknek hatása erös vitákra adott alkalmat,

ismét életbe -fog léphetni.“ Ezcn állitás

igazságát, úgy' hiszem, nehezen lehet»

kêtségbe vonni ; csakhogy a magány gya- "

korlatban az eilóle gyógyszcrhatási kisér

leteknck helye nincs , hol a gyógyulás, bár

mino' módon történjék is az,rmindig f5

. czél mated; de kórházakban, 1101 а tudo

mányban való észszerü haladást, _ teny

. 2 i». .
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mészetesen nem az emberiség rovására

történö doctor Grillen-féle fegásokkal _

pusztán а gyógyulás végett szem elöl vesz

teni nem szabad, elég tág mezö nyílik

az ervesnak, hogy az elléle kisérleteket

tudományunk, és így az emberiség órde

kében megtegyje. _ És ez uttal bátor

vagyok azen reg táplált forró óhajtásœ

mat nyilván-küelenteni: bär mihamarább ,

és minél több orvosi kisérletekró'li érle

kezéseket olvasnánk már egyszer hazánk

kórházi orvosaitól ist hogy így meggyó'

zödhetnénk a felöi: miszerint a kórházak

hazáhkban is úgy, mint a külföldön meg

felelnek a gyógyitás és gyógytani kisér

letek összekapcsolt czéljának. Hert 11111611
Ьеп, ha csak Fényesrstatistìeáját meg nem

nêzi а magyar orvos, m'ég azt sem tudja,

ho'l vannak Magyarországban kórházafk,

annâl kevésbé pedig, mi történik bennök.

Ezeket elöre bocsátván , mielött a

zon eseteknek részletes leirását 01110260

nêm , 1101 általunk az iblany sükerrel hasz

„шаман, szükségesnek tartom 010301011

Iteni azon irányelveket, inelyek bennünket

az iblany körül tett gyógyszerhatási kisér

leteinknél veze'rlenck. Ezek pedig а kö

vetkezökt _

ч 1-61‘. Позу tiszta gyógyszerhatási

tapasztalatot szerezhessllnk magunknak e

szer kör'úl, sok csetben esupán Ьеп

söleg és ely körülmények kö

zött használtuk ezt: miszerint a bekö

vetkezö javulást sem egyedül atermészet,

sem pedig más hatányos viszonyok befo

lyásának ne lehesscn tulajdonitnunk, ha

nem hogy lgy az iblanynak hatása tiszta

és tagadhatlan ténykint álljon elò'tti'mk.

Kórhází levegíí , és folytonos fekvés, für

dök nélklil, úgy hiszem, nem tartoznak

az.ídi11t a néha a legmélyebb, legelter

iedtebb korcsvegyekben alapuló betegsé

gek gyógyitàsának kellékei közé; és igy,

midön az iblanynak ímént emlitett körül

mények közötti használatára fekélyeket s

különféle dagokat láttunk gyógyulni , még

pedig úgy: hogy az iblanynak adagjai, s

az ezekre követ'kezett visszbatási time

mények szoros viszonyban állottak а gyó

gyulással: akker azt tartom annak 11:11:11

mas gyógyerejérül kétkednünk nem lehete.

2~0r. Miután а tapasztalás bebizo

nyitotta , misz-er-int az iblany nemesak

görvélyes, hanem különféle, gyakran meg

sem határez'ható fkorcsvegyes bántalmaknàl

cgyiráut ildvös sükerrel használható ; és

miután minden általa eló'hezott gyógyulás

nál , a javulás szoros viszonyban állott

azen visszhatási tüneményekkel , miket

annak használatára észlelniink lehete:

mint a valóságos iblany-láz, nagyobbodott

ótvágy , bó’ izzadások , tetemesen 1111110—

kedett vizellés, vagy néha igazi hurutos

orrnyákfolyás, meg hólyagos pattogzások

a 'killbô'r'ónt az iblanynak hatására nézve

azon nézetünket állapitottuk meg: misze

rint a-z ib-l any semmi féle külön

nemil _ speeilicus _ tulajdon

nal nem hir, melynélfogva va

lamely korcsvegygyel, p. а go' r

vélyessel, különös elentétben

àllana, hanem hogy minden ha

tása egyedül a zon visszhatávs~

ban áll, _ melyet az életmů

ségben , killö-nösen a vérben e

l6.hozni képes, és a mely vissz

hatás а fennevezett vbiráilatok

által, а beteges koresvegyet,

a 2 elé'idézett iblany»korcs.vegy

gycl együtt mozditja ki a test

b il l; vagyis röviden szólva: az iblany

nem egyéb , mint egyik leghatalmasabb

és legmélyebben ható vé rm á s i t ó szer.

_ Ezen elvbiil i-ndulván 1:1 what.
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A) Az iblanyt дешева]: tiszta görvé

lyes k'uleménynyel bélyegzett koresve

gyes bántalmaknál használtuk, hanem o

lyanoknál is, hol a vérnek kóros válto

-zását, s az innen származott выбитые

alaku bántalmaknak természetét elég vi

lágosan nem lehete megmagyaráznunk ;

söt, csupán erös másitó és birálatokat

elöidézö erejénél fogva, egykét agyvíz~

kórban is használtuk az úgynevezett szél

hüdéses idöszakban, hol eräs ìzzadások,

és tetemesen növekedett vizellet állván

be , egykét esetben gyógyulást is tapasz

taltunk. -—

В) Hogy azon vísszhalás, melyet

az iblany az életmi'íségben elöhozni, s

mely által -— véleményünk szerint ——

а gyógyulás végremenni szokott, annál

hamaràbb és annál eró'sebben fejlödjék

ki: azt fokonkint és gyorsan nagyobbitott

erô's adagokban , és egymásután rövjd idó’

alatt használtattuk, meglevén Monnerat

már fentebb érintett azon nyilatkozatának

igazságáról gyözödve : „miszerint a gyógy

szerek hatása nem annyira az adagokkal,

mint inkább azon idŕível van viszonyban,

mely alatt azok használtatnak.“

Mert avvagy föl lehet-e tenui, hogy

az iblany erös és így hatányos visszhatást

idézhessen elŕí akker, midön az kis ada

gokban, és egés'z napon át óránkint

haszuáltatik, azen gyógyszerek példája

kint, melyeknél ép az a föczél, hogy

azok a vérbe fölvétessenek, mintegy

alkatrészeiül szolgálandók annak, mint

p. о. а vas a sápkórban? Bizonnyára

nem. -—- És így e czélbul az adagokat

naponta kétszer vagy legfölebb három~

szor használtattuk, egy ideig dél elött,

1-«2 órával ebéd elô'tt, s délután 6-7

óra tájban; késöbb azonban az adagokat

dél щам idöbon, mintegy 3 óra idököz

zel kezdtük adatni, azt tevén Ю]: hogy

egy részt a nem egészen üres alhas a »

szert jobban birandja, más részt pedig,

hogy az iblanyrai visszhatás által eszköz

lött birálatok is valószinüleg éjszakára

központositatnak; a mi iigyelmet érde

mel különösen olyan betegeknél, hol

csupán gyögyulás lévén a czél ‚ а szabad

levegöbeni fölötte hasznos tartózkodás is

megengedtetik; és így akkor az ágyban

lehetnek, midó'n а birálati természettörek

vés hihetô'leg be áll. ——

Az általunk használt vényalak köz'óm

ségen olyan, hogy egy obon lepárolt

vízre 1 nehezéknyi (drachina) hamiblacsot ,

és - az egyéniség, különösen annak

kora, gyöngébb vagy erösb alkotása sze

rint, különös fìgyelemmel levén fc'íleg a

mellre -— h* 1 szem. iblanyt szoktunk

rendelni; és kétszer vagy háromszor nap

jában 2—8, söt voltI több esetilnk, hol

12 kávés kanálig fölmentünk парома az

emlitett oldatbul, és így hol másfél ne

hezéknyi hamiblacsot és másfél szem. tisz»

ta iblanyt vettek 9—12 éves gyermekek,

söt ezen adagot egypár hétig is folytatták,

minden káros következés nélkül, termé- ’

szetesen a legszigorubb észlelet тент,

ámde egyszersmind a legféuyesebb sü

kerrel. — Általában mi azt tapasztaltuk:

miszerint az iblany használatánál fö-dolog

arra ügyelni, hogy e szer az elöutakat.

ne izgassa; mit az által eszközlünk, hogy

azt nagy_mennyiségü -- s а könnyeb

ben történö bevétel végett -` czukros

vízben adatjuk ; mert ha egyszer а vérbe

megyen át , a káros következésekt'ul töb

bé annyira félnüuk nem lehet, minthogy

az, a birálati kiüritések által a testbô'l el

távolíttatik. És ez az oka, hogy aziblany

nak ily nagy adagokban s annyi számos

esetben и“ használatára, a csecsmirí

’l
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gyek-, vagy herékben, soha legkísebb

változástsem tapasztáltunk; 'söt `:1 hèlyett',
hogy а szóban levöV gyógyszert hasznáìó

` betegek fogytak'volna, inkább'me'ghíztak,

étvágyuk az adaguk“ nagyságával` köáönsê

gese'n növekedett,` és az egész (315111111

isé'g mondhatni mintng 1'Jjjá,~> született.
Ànnálfogv'a mi а21 hisszük: mìszerint az

ìblanynak I_nindazon sorvasztó ereje, moly

’rô'l mégïgyógyszertani könyvek is 52615

n'ak, 5 melynél fogva е lszer csak nehány

év elött is oly általános félßlmet ébreszte,

56'1 idó'nkbenjs még sokyorvosnàl е szer

tüli vohakodást és 115111211 bizalmatlanságot

'okoz, föleg akkor tapasztalható, ha 212

1‹15 adagokban és hoSszu ideig folytattatik;

ìninthogy ckkor'az iblany lassan vételvén

1111 а vérbe, itt visszhatäst 'és igy birálatòt

'clôidézni ‘pem képes,' hanem awestben

maradván, Vólolvasztó hatását eszközli. - És

ima'7 nem újabb bizonysága-e ez annakÍ:

h'ogy midó'n a'gyógyszerek hatàsán ada

goktul függesztjük föl; adagok а1а11 ne

értsük csupán a- cselekvó' elkenyeknek ‚и;

рг1пс1р111ш '-'azon‘ mennyisógét,A me

1уе1 а beteg 24 éra, vagy egész betegéó

ge а1а11 Vesz 'be, hanem tekintetbc v'e

gyjük egyszcrsmind azon i'döközt 15 ше1у

1115111 е2е11 adagok használtatnak;  ч

Ime minô' különbség van azon hatás

között, ha valaki p. 1 obonnyl hamibla“

0501 bevesz еду, vagy két'hónap alatt, és

а21л15 пар0111а órákki'nt vcszi? vagy ha

egy màsik ugyanazon mennyíséget félany

nyi idô',' és naponta rövid idó'közl alatt

használja'? 011 11113 fog hatás tapasztaltatni,

ha csak más hatalmas befolyásu körülmé

nyek közbe 110111301111011; р. ñ'u'dó'k',` jó

levegô', szabad mozgús,=és testg-yak'òrlut,

meg czélszorü étel és 11а1гепс1д 561 ezck

nêlkül 'm'ég káros következés ís mutatkoz'

1101111; mig itukedvezö körülmények nél

kiìl 15, szcmbetünó’ javulást fog iapasz

talhatni az'észlelö órvos,' а birálati tune

rńényckkelëzoros viszonyban állót. '

ldcjc ytchát valóban, hogy ez új,

mondhatni mög cgészen jár'atlan gyógy'

sz'erhatás-kisérleti utra minél több orvos,

miné] több szernél' áttérjen! ily' 111011 ге

11161115111111 csak , hogy sok szernél tiszta

gyógyszerhatási eredményekhez fogúnk

juthami.V _ ‘

З-ог. Az iblany használatánál, szo

ros fìgyelemmel voltunk az élet-, különö

sen étrendrc,v nevezetesen, hogy а beteg

minden lisztes vagyis keményitŕí-tartalinù

ótket elkerüljön, mint kenyér, tésztás

¿Lelek1 burgonya stb. —— nem csak a vegy

taui szempont utém,` hanern azon'ókból is,

mínthogy a gyomor е szer használata alatt.

0165 táplálékot látszik kivánni. Beggel kö

yzönsêgesen ‘f- a körülmények 52ег1п1 '-

csokoládét'-,l tíszta kávét, Lejet, vagy le

vest udatunk mindcn zsemlye nélkül. Dél

be'n és cstve akárminó' husételt vàgy zöld

Séget. lEzen óletrendi szabály vegytanì

.al'apon nyugszìk; nehogy 1.1. а keményitö

а 11а1111111ас501’ szétbontva egyes'úlésbe lép

jen а2 1Ыа11у11уа1, Iner egyesülés kàros

nak jtawtatik ,~'vagy legalább tartaték.- -—

Tudva van ugyanis, hogy újabb idöbgn

az iblanynak keményitöveli egyesülését,

vagyis az iblanykeményítöt ——— amylum

jodatum - több vegytanor ajánlja ; ш1-.

rc mi csak-azonegyszerü feleletct adunk:

miszerint mindaddig, míg'mi,a fentebb

érintett szempontbul indulván ki, az ib

lanyt rövid 'idó'köz alan magy adagokban,

ós~a liszt'nemiì ételckrc való ügyeléssel

nem-adulk , oly `fényes hatàst attól- nem

tapasztaltunk, 1111111 késó'bb; és {ng bár

11111 mond-jon` is a vegytan, 11521е1е1 be

csület,y de mi é\részbeni 1ара521а1а1ип1<а1

egészen -ér-véńytelennek még- sem 111111151



Közlés B al a s s a kórodájából. 29

juk. -— Az életműves vegytan“ szerint

ugyan a kenyérben, egy szóval a for

rásba átment lisztben keményítő többé

"nincs, miután az a forrás által szétbom-l

lik; és így kenyeret, zsemlyét és más

süteményeket használni lehetne , a nélkül

hogy a keményítő egyesülne a testben az

iblannyal; de a többi keményítőtartalma

étket minden esetre elkellene tiltani. Mert

ha ajánlják is sokan újabb időben az ib

lanykeményitőt, még az nagy kérdés, vaj

jon lehetne-e azt kár nélkül oly nagy a

dagokban használni, mint a minők kép

ződhetnének a testben akkor, ha az iblany

és hamiblacs nagy adagokban használtat

nék a lisztnemü ételek mellett? Erre mi

legalább felelni nem tudunk, és így te

kintetbe vevén azt is, hogy e szer ily

módu4 alkalmazása alatt azt tapasztaltuk,

hogy az első utak jobban türik azt erős

hústáplálék mellett -—— tiszta tapasztala

tunkat a priori tett okoskodások- és ellen

vetéseknek föl nem áldozzuk, hanem а

mellett, mit hasznosnak találtunk, míg

az ellenkezőrül meg nem győződnénk, hí

ven megmaradunk. _ '

4-er. Azon esetekben, hol egyedül

gyógyulás , nem pedig gyógyulás és gyógy

szerhatási kísérlet volt czélunk, sós iblany

fürdőket is használtattunk. A fürdőkhez,

hogy azok annál olcsóbbak és erősebbek

legyenek, nagyobb mennyiséget szoktunk

venni az iblanyhul, mint a drágább ha“

miblacsból, és közönségesen oly arány

ban vettük a kettőt, hogy egy obon lepá

rolt vízre fél nehezéknyi hamiblacs és 15

szem. tiszta iblany jutott, következőleg:

Bp. Jodinae pur. dr. unam, kall hydrojod.

dr. du a s, solve in aquae destil. simplic.

un c. q u al, u o r MD.'ad lag.'nigr. S. 1

'-42 evő kanállal egy fürdőhez. Ez által

közönségesen narancs s'zínllvé válik a für
dó'.l —— А sóbúl 34-2 font vétetik а

fürdő nagysága, s az egyéniség szerint.

A fürdőhez vagy külön kádat csináltat az

ember, ha a körülmények megengedik,
olyat t. i. hol csupán a fő van szabadon;

vagy ha pedig ez nem lehet, legalább e

rős pokróczczal kell beburkolni a beteget

a'kád fölött, úgy hogy szinte csak feje

legyen szabadon; és csak aztán kell a fo

lyóvízből készitett fürdővel ös'szevegyítni

az említett iblanyoldatot, ha ay beteg már

jól beburkoltatott, nehogy a kifejlődő erős

iblanygőz atüdőkre káros hatással legyen.

Legjobb pedig az ilyen fürdésre olyan

szobát, vagy olyan helyet használni, me

lyet a fürdés után ki lehessen jól szellőz

tetni. - A'Furdőket minden nap, vagy

minden másodnapon szoktuk használni, a

bántalom minősége szerint. ——

(Folytatása követk.)

Tapasztalati közlések

a m. k. egyetem sebészi иди-размыл;

t.l Balassa J. pr. ur előadásai után közli Dr. Kovács-Sebestyén m. k. e. segéd.

III. K ö z l é s.

Kůlfejütértágùlat. (Folyt.)

è.' Az ütérhegedési folyamat

története Stilling jeles vizsgálatai szerint kö

vetkező: - а lekötés után, m'egszünvén az

illető ütérben a vérmozgás, a lekötési hely s

al legközelebbi 'edényág között a vér megal

szik és vérrögöt -- thrombus —- képez;

később ez fehérnyenemü lobos izzadmány ál

tal az ütérfalhoz ragasztatik. -- A' vérrög
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képzödése közönségesen 12—18 óra alatt

штык, 4—6 пар alatt pedig létre an

nak az ütér fallali egybehegedése, s ettò'l

fogva kezdödik a vérrögnek az iitérrel együtti

összezsugorodása, elfonnyadása (Rückbildung),

`.'inliyira, hogy 30m-45 nap alatt sza'lagos (li

gamentosus) vékony anyaggá, szàlaggá vál«

tozik át az egész rész. Alekötési fonal, mely

által а mütétel alkalmával már átszakasztatik

а bel- és közép iitérhártya, a sejtes hártya

elhalása, átgenyedése által válik el s küszö

böltetik ki, melygenyedési folyamat gyakran

a lekötési fonalon túl hat, s a vérrögöt el

routsolván, vérzésekre nyujt alkalmat. _ A

hegedési folyamat illyetén áttekintéséböl на

vetkezik, hogy részint а vérvegyület

ben, részint pedig az ütérben feküsznek

annali fóltételei, mely elò'bbinek elegendö he

gedékenységgel _ plastieitas —-— kell birnia,

az edényfalaknak pedig izzadmányos lobra

hajlandóknak kell lenniök. A vérvegyiiletet

illetöleg, sápadt, fehérkóros betegünknél nem

kereshetiink ugyan nagy rostonyaböséget; a

zonban azon körülményböl, hogy az ütértá

gulatos tömlò'ben minden bizonnyal vannak

rostonyalerakodások, méltán gyanithatni ; hogy

ez a lekötött edényrészben is fog történni;

_ a mi pedig a második hegedményi -

obliteratien _ шиши, t, i. az ütérfalaknak

izzadmányos~lobrai hajlamát illeti, erre néz

ve azt kell mondanunk: hogy az, az imént

emlitett vérvegyületen kivül fökép az ütérfa

lak ép és egészséges mivoltában alapul. Már

ezen tekintetben, meg kell vallani _ шас

másunk nem minden lloufály nélküli, kik a

zon gyanut nem egészen alaptalannak nyilvá»

nitottuk, miszerint az illetò' ütérfalak a lek'ó

tésì helyen szinte azen folyamat által elváltoz

va lehetnek, mint a milyen az ütértágulat ki~

fejlöde'sére adott azokban alkalma-t. Azonban

а puhatolás ennek semmi nyomára nem ve

zet, tehát a szóban Iévö kóros állapot semmi

esetre пазу foku nem lehet. _ Csupa вуа

nu, félelem miatt pedig betegeinknek csak

egyétò'l sem lehet, nem szabad megvonnunk

a mentö segélyt, nem szabad öket vak sorsra

bíznunk, fökép ily föltétlenül halálos kinézé

Sek közt.

Q. És ime ezen javallati pontok azok,

melyek okai, hogy fólötte kétes akarattal s

aggodalommal fogok ezen mütételhez, mely

már maga is életveszélyes eseményekkel szö

vetközhetik, úgy hogy ezeknek következtében

amütiii kés alatt is meghalhat abeteg; illyen

esemény a légnek behatása egyikvagy

másëk visszérhe, melynek megsértését

gyakran а legnagyobb szorgalom és vigyázás

mellett sem keriilhetni ki, _ a lég hehatá

sát pedig csak, mikor már megtörtént az, ís

merhetjük meg a sziszegö zörejbò'l s ijesztö

eredményeiböl;  de számos utóba jai

is vannak ezen mütételnek, melyek mind

meg anuyiját halál szokta követni; _ ide

tartoznak: fökép a vérzések, melyek

hosszash genyedési folyamat mellett _ mint

emlitök _ az ütérfalak és vérrög megrongá 

lására be szoktak állani, mitöl betegünknél

annyival inkább tarthatni , minthogy a részek

helyzete miatt a genya mélyebb sebböl köny

nyen leszürödik; de történhetnek vérzések a

lekötési fonal elválása után is, mint ezt Соо

per tapasztalta volt, ha a gyönge ütérheg nem

képes ele'g erös gátat képezni az eröszakos

vérhullámnak, a mitöl az elöttiink levö eset

nél annyival inkáhb lehet tartanuuk, minthogy

az illetö тег nagy s majdnem egyenes irány

ban fekszik a szivböl eröszakosan kilövellö

vérfolyam irányával. _ Ezen vérzések pedig

betegiinknél annyival félelmesebbek volnànak,

minthogy csillapitásukra a lekötést alkalmazni

nem lehetne. Amütétel visszaijesztö utóbajai

köze' tartozik még a veszedelmes visszér~

lob, mely ezen sebzési nemek után szerct

hek'óvetkezni; ide tartoznak továbbá a vér
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keringés nevezetesen akadályait-könnyen kli

vetö vérrendszeri s ideges bántal

mak, kábultság, göscsök, söt egyes ese

tekben r'ógtön halál is, mint ez az újabb idö

ben is имён: volt egy scot sebészbetegévcl,

ki а legjobb sikerrel véghezvitt .mütélel után

тащит megholt, s а bonczkés nem volt >ké

pes а halálnak semmi anyagi от bemu

tatni. '

Nemde egész sorozata ez a тщета че

szélyes és félelmes oldalainak'? s машин:

után nemde önkényt folyik azen kérdés: nem

volna-e tanácsosb nem alkalmazni ezen ve

szedelmes gyógyeszközt? Én úgy ‘hiszem,

‚ és urvosi hitvallásom az, hogy ott, Ihol egy

felöl számtanilag bizonyos a rhalárl, más fe»

löl ha osak valósziniiség van is a beleg meg

mentósére, lelkiismeretes ervos slant kö-É

telessége bétovázás -nélkül ez „мы: Válasz

шва, ha штамп ‘hirét nevét veszélyeatemó

is a Anem sikerülés esetében;  теге а и-“

lág lármás része nem mmden'ker-órdem еге

rint osztogatja а hirt s nevel. Itt а gyógy

tan azon ös je'lszavával kell а mülételhez fog-y

nunkä „melius est remedium anceps, quam

nullum.“

мамаш. Tegnap ollyan шишек

láttak voltönök, mel-y mint ütérlágulatmü

tétele а régi так sebészeit fogla'lkoztattau

gyan már, mégis, Antyl'lus szerint ат.

üt'értágulat tömlö megnyitásával s annak fellil

és alóli lekötésével vitetvén véghez, mint

szerfeletli sebzéssel járó, biztosság nélklili`

és eredményeire nézve gyakran elégtelen és>

visszeijesztë таты maradt a sehészel там) »

idöszakáig, Anel és Hunter mütételi mo

dorukig, mely az illetö'iitér lek'ëtését az Ш

értágulalt'ôl távol -rendeli. És сваи innét kezd

ve vìbetett ezenl sebészi gyógyeszköz azen -tu

domńnyos és müvészeti mezöre, 'hol mcrész

léptekkel ha'ladott, érlelödött, fökép az an»

gol sebészek ша: bámnlatos ведет; pel.

a fejütér, a kulesalatti ütér , a kel; csipiûér,`

söt a ñiggér lekötésére is; csak ‘Bunter’

темы kezdödik nem csak a mütételi kezelés

egyszerüsitése, de а 3у637шб6-съё192егй2шш

volta is. —- Cooper volt elsö, kiafefiiìtértlî

lekötötte ißßäben; lNémelhonban W althe 1“е

volt elsò' , ki б: követte, -s ez iid'ö ótà Ymind

össze mintegy 70--szer viteftett végbe ezen

můtéte'l; azonban ezen lekötés ltölíl'nryire a

fejütér ágra szakadási részén történt voll:,‘"'holl

az fólületesebben fekszik, alsó f'ele a fejütéräl

nek mély fekvésü, s a legnemesebb életmlivek

által шашни-нага! annyira, vhogy ha valahol

а sebészletben, ezen mütétel таит bizonyo-y

san шипах а boncztan éspedlg а se'hészîl

bencztanlegpontosabb ismeretének re'á'nk nézé'

ve elkerülhetlen szüksége. Ezen bbncztanbólï

fontes megjegyzendök a Aszóban lévö millé

telre nézve, hegy a bal ~fejütér a fiig'gérböl»y

eredvén, а nyakgerincz hesszában a gögsln

és а gög тент РЫ'ГеПё, és pedig «rézsńr fel;

és ykil'elé vonódik , 'férfiaknŕila "gög iölsö szé~"

lével megegyezöén, nöknél-annak lrözepezâl-ï

lött ágra szakad ; ily fekv'ésében alant a anelli'

kulcseseesizom belsö szám Vs а me'llszalr~ 'és'

mellpaizsizem мин van befódve, egész hoszw

szant pedig, hel egy ágat sem ad, a belsö'l

torkolatér és belygideg által van ‘környezvef

шатенка `közös -sejtburokka'l hir. 1de дают-э

nakmég a nyelv alatti ideg —- nerv. hypo»`

glossus —- alsó alga, mely az ìite'r elöszinén1

ereszkedik' lefelé; továbbá az edényesomó

mögöttir együttérzideg, valamint a hör агат

visszerek elágazásai is, mint meg annyi fon

los életmüvek, melyeket а mütöi késsel nem

szabad érintení. А belsö torkolatér helyzeti

viszonyáról szükség még annyit megjegyez

nem, hogy az `fökép, midön a kilehelés атм

fólduzzadt, jobbadán ibefödì a fejiitere't. Ál

talánes törvény s rendszabály а můtételi ke

zelésre nézve, >hogy az imént emlitett élet-ï

müvek даёт! egy Se sértessék meg; теге а:



З2"` 1182105 В al а 5 5 a kórodájából.

izmok megsértése kellemetlen vérzést, 0

visszereké 105 000010501 a vércsatornába s

rögtöni 1101011, 02 idegeké pedig az illetö fon

tos müködések zavarát s akadályàt okozná.

10001 következik, hogy oly irányban vitessék

s vezettessék 0 100101 1‹05, те1у000 1о1у1о-'

00500 02 05у05 életmüvek közé szò'tt sejtszö

vet vonalán járhasson. Én azért Zan g szerint

a mellkulcscsecsizom belsò' szárának külszélén

képeztem a 100152051, 1001у00, noha kìcsinyV

volt- az (Z hüvelyk) —— 100515 е5у0005

irányban bejuthattam a fejiìtértörzsökhöz, s

csak 1101 vagy három rostját voltam kénytelen`

átmetszeni а mellszak izomnak, 1101011 a Соо

рег 05 Sedillot-féle metszéssel a mellkulcs

csecsirom belszélén vagy czikkszakk iránybanV

kéntelen 020111001 0 50001 képezni, a mi a

geny szabad kifolyásának is 1010110 011010105,

vagy az egész mellkulcscsecsizmot 110110 kell

metszeni , 1105у az 010110 lévò' ütérhez el le

hessen jutni. A metszés irányában fekvò' ne

mes életmiivek szükségessé teszik továbbá,

hogy a börmetszés után keveset můködjünk

a sebben a kés élével , hanem а kusztoranyel_

vésöképü végével, és csipeszekkel válasszuk

el а sejtszövet irányán a szomszéd életmüve

1101 egymástól; - a mely kezelés oly sze

rencsésen sikerült, hogy ott, 1101 а vissz~

erek 05052 szöveménye vagyou, 0 00125105

100110 behatottunk 0 0011101, 1105у fèl evö ka

nálnyi vérnél 1001) 101у1 volna el.

0. А 10000100у01‹‚ melyek 0 1001010!

010 01010111021011 betegünkön, különös fìgyel

müner méltók 05 0101— 5 kórtani tekintetben

igen tanulságosak; ezek: az 01011050101000

kevés perczczel а lekötés 11100 ki ú j ul ó

liiktetés; a fejbeli tünemények,

t. i. a kábulás 05 010100205; 101101100 0 jobb

oldalivégtagok elzsibhadása, fél

szélhiidt állapot; végre a lélekze-,

101 elfojtó nyomâs a mellen 5010131

tonos k'óhécsölés. Mind ezen tünemények 11.

bo'ncz- és élettani viszonyokból könnyen ma

gyarázhaiók. ‚

‹ А lüktetésre nézveltudjuk, hogya

véredények minél tovább esnek a-vérrend-1

szer központjától, 011001 1000 ágozatokra 052-’

100011, 5 ezek 01101 közlekednek egymással,

Illyetén honcztani viszonyból önknénytnfolyik',

hogy ha egy vagy más ütértörzsökbe 0 1011611

105 01101 elzáratik is a szivveli közlekedés , 0.

520015200 edényekböl annyi vért vesz az 101,

111000у1 01051011050101— 101110105 101100020

sára -— 010550505. Aunyival hizonyosabb pe-Y 4

dig, hogy megtörténik ez, —- 101101, hogyv

a lekötött. 0000у10520100 (02 0101105010100),

a lüktetés a můtétel 11100 keveset vagy épen

nem fog 0105520001, minél tágabbak 0200

közlekedési utak 5 minél r'óvidebb 02 111, me'

lyet а vérnek azokon keresztül 0 105010115

kell befutni. —— Ё5 и5у000200 000510100515011

0200 jótékony eszközök, melyeknck kösz'ón-v,

110101, 1105у ütértörzsökök lekötése után az

illetö 105 mindannyiszor el nem hal. -— на`

ezek 5201101, kóresetünknél „ megfontoljuk,

menuyi anastomosisokat képeznek a fejér;

011102011 ágával - carotis externa -— 0010—

csak a tulodali ábrázati fejér 0105020501, ha

nem а kulcsalatti 0101 nyakbeli ágai 15 ; fökép

pedig, ha szemügyre vesszük, hogy a 001—

oldali ра1250101 05у 1052101, más részró'l а

jobbfelöli felsö és alsó paizsüterek-mind meg

annyi rövid 05 0105 105 110101011, melyeken

majdnem egyenes irányban ömölhet 0 vér 0

10150 001 oldali paizsüteren 01101 02 01011050—

latba; —- legkevesbé sem fogunk a szóban

levö tüneményen fólakadni, és csak termé

szetesnek sò't sziikségesképeninek fogjuk

021 nyilvánitni. - Azon méltányos kérdés

támad pedig ily körülmények között: nyer

tünk-e valamit а kóros fejütér lekötésével?

_... Minden bizonynyal; mert а töszomszéd

ságu edényekbe csak eleinte ömlik ily erö-A

szakkal a 1101, mig nem kiképzödika kisebb
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edénybeli vérmozgás' ‚ s általa éloszlik a vér

tömeg és vérerö, a mikor gyöngiílvén a tá

gulatot keresztüljáró vérfolyam,` a 'pangásba

jövö vérböl könnyittetik a rostonyaalvadékok`

kiképzödése7 s e szerint fóltételeztetik betö

mödése s utólagos elfonnyadása az ütértágu

lattömlò'ńek; - a mi1 ha nem úgy lenne is,

s ha fenmaradna a tágulaton keresztülì vér

mozgás, sokkal csekélyebb mégis az abba

nyìló véredények teriméje, és kedvezöbb a

zoknak a tömlöhez való helyzetbeli viszonya,

mintsem elegendò' mennyiségü vért eszközöl

hetuének az ütértágulat növekedéséhez. 

Ha tehát nem sikerülne is az ütértágulatnak

az `emlitett elfonnyadási folyamat általi elhá

ritása, miuden esetre ollyatén statusquo fog

ezen helybeli bántalomba bekövetkezni, mely

mellett nem lesznek a sarkalatos életmüségî

müködések zavarva, s a beteg élete nem le-`

end veszélynck kitéve.

Lássuk, mit jelentnek a kábulás és

ájuldozás? mit mvábbá а jobb oldali

végtagok szélhüdéses állapota. -

Ezeń`idegtünemények élettani tekintetben igen

érdekesek. Az ide vonatkozó tény következö:

kevéssel a mütétel után következtek а kábu

Iás, ájuldozás, a jobbik szem elhomályoso

dása s a jobb oldali végtagok szélhüdéses

állapota; tartottak ezen tünemények közel 24

óráig s velök еду idöbe fo'ltünô'leg gyöngült

ai ütértágulatbeli Iüktetés, s a mint ez utób

bi erösebb lett, hátte'rbe vonultak amazok

is. - Az emlitett ideges tünemények odamu

tatnak, hogy az ídegélet ídeiglen gyöngiilve

s korlátolva volt, а minek okát a történtek

be könnyîi гаишник, meŕt a fejiitér leköté

sével elzáratott az agyvelötò'l  az ideg

rendszer központjától - az éltetö inger, a

vér; —— kîviláglik egyébbkint ezen okbeli vi

szony a szóban lévö tünemény'eknek a тще

méssel való egybeñiggéséböl ís¿ mely szerint,

mig a szomszéd edényágak eszközlésével vér ‘

v`itetett a tömlöbe s innët а; agyvelöhöz, meg- ^

szüntek a'z idegrendszerbeli zavarok, és mi

helyt eltünt a lüktetés —— tehát elzáratott az

agytól az új vérut 'is - azonnal beálltak az

emlitett zavarok. —— Legkisebb kétséget sem

szenved семь, hogy vérhiány miatt az аву
ha, jöttek létre az idegjelenetek ;Y- és hogyl

a bal oldali lekötésre, tehát az аду balolda

lába történt vérhiányra, a jobb oldali végta

gokon jelent meg а szélhüdés, jeléül szolgál

annak, hogy а jobboldali ídegszálaknak az

agyvelö és nyultagy (medulla oblongata) halfA

felében kell venni eredetöket, a mint ez а

boncztan által meg is van mutatva (Nerven

décussation).

Következika mellbeli nyomás s_

a' folytonos köhécsölés magyarázata.

E fontòs tünemények azon egyszerü körül

ményben alapulnak, hogy a sziv és a vér

mozgási központok, egy nagyobb edény el

záratása miatt, nem lévén képesek tartal-_

mukat szabadon tovább küszöbölni, megtö

mödnek vérrel, mely szokatlan íngerkint hat

ván, a szóban lévö ternelö érzést s .a köhö

gést hozta létre azokban. Felette fontosak ре—

dig ezen tünemények, mert vérböségre, pan-_

gásra mutatnak azok a legnemesebb életmü_

vekben, mely állapotnak könnyen történhetö

káros következményeit jól ösmerík az ига]:

eddigi tanulmányinkból. - Szükség azért,

hogy ütértágulat-mütétel után e `tüneményelc

re ügyeljiink s rajtok hova hamarébb segi

tsünk, nem várván be azon idöpontot, mig

len azok arcollaternlis edénybeli vérmozgás

létrejöttével háttérbe vonulnak.

Utóbánásbeli kellemetlen esemé«

nyek

‚ ё. Nem mulaszßhatomel, hogy тётей

gulatos betegünk állapotát ma , a шатен u

táni ötödik napon, ismét`szóba ne hozzam.

A mütételí sebben még eddig mindent a leg?

3
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qulég в ala s.s a томим]. .

je». weer @wat a швах. а genieße
mérsekelt ¿penayiséghen már щит, azA ш

ertagiilat детище s liiktetése egy nap lóta

ngt“ Yálmzîott, az altalános tünemények mi

volta. вдавите даёте telles@ mesnyustató,

az ауре]; e yégtangélhliglesi jelenetek egé

egel) тётей, báttérhe шпиц е mellett a

живец зачёт Лом érzéß is, дну hoer

jelerileè` az általánosellenliatáson, a lázon
kivül, mely azonbanrszliate nem túlhágó, nem

igen lehet betegünkön egyéi) általános kóros

tiìneményt észrevenni. Helybelileg tehát s_zint

ůgy, mint általánosanely kedvezö szóban le

betegiink állapota, 1103)' Шаров okunk van

öriilni s megelégedni. Azonban koránt se higy

jék` öhök, hogy azért ne volna okunk mind

azddig, mig> а minap leirt folyamat be nem

leend` vëgzödve, hogy mondom azért ne vol

na okunk~ betegiink s'orsát illetöleg aggedal
maslélekkelutekinterii az elközelgetö jövöbe.,

C о е emlit' mûtött ütértágulatos betegei

‚ soráhan egyet, hol 13a-dik барон, miután a

lekötési fonal'kiesett, a betegnek mosódás a

latti testmozgása mellett majdnem h_alálos vér~
zes мы he; egy más esetnél à 17-ik napig

minden a legrendesebben fo'lyt le, a tàgulat

шипа kisebbült s а seb jobbadán mar be von

hegedve, mind ezl aY seb megnyi'lásával s a

tágula't lobos növekedeeével iemét'semmibe

ment, és a honczolásnál az ütértágulat mesz

szeterjedö gyuladàsa nyilványult, mint a ha
lálI okay. ”Еву harmadikadatot tulajdon ta

рапиде: köröm'böi вышек meg meg bövebbi
A bizonysáïgaul annak, mily kevéssé lehet тег

dagok mütétele után az utógyógyfolyamat mi

чаш kiezámitani. Ё: egy kóreset prof. "Schuh

kequAJáhel, птицы. а 12fik napon elválván

n lekötési Готы, а ее?!)Ё majdnem egészen be

volt идиша; aI mikor-iii lehtünemények

¿man te' а {таща helyen, mini@ balai@

visszerleh elözményël. Тем: 3'klîlöiiese'tbeii,

»ai :ge залу: tala ¿gaat hat; etat-g,

ъ»

ményekaek; v é rzá st. i., a ‘d_agban létrevö gygladás és visszérlob. De tapasz

talni ezeken kivülütértágqlatmütétel után més

más jeteiiçélyes, вы veszélyes eseményeket

is, melyeket szükség, hogy ösmerjiiak; ne

воду këszületlenül lepjenek meg azok ben

uünket

1. Elsö és leggyakoribb ese

mény fökép nagyobbszerü üterek lekötésn u_
tán:V a vérrendszeri zavarok, me

lyek az erverés fóltiinö ereje, a fijlmagasz

talt állati melegség, s a szoritó és nyo,mó

érzés egy bizonyos neme által mutatkoznak.

Bövérü egyéneknel az ily tünemények álta

lános vérhoesátást kivánnak, nehogy az erö
szakos vertorlodás nemes életmüvekbel, pel

daul az agyba, `a tüdökbe sth. káros követ

kezéseket szüljön; a hol pedig mérsékelltehb

fokúak az imént emlitett kórjelek, выйду

nap alatt elvonúlnak azok azen mértékhen, а

mint a szomszéd ágozati _ collateralis _

vérkeringés kikëpezödik. Gyöngéd s ideges~

*_ nervosus --ì-r'egyénekuéll gyakran fóltiinö

erövel шифона]; a szóban lévö пташек,`

hol legezélszerübb еду vagy щ kisehb ér

vágás után, а sziv és edényrendszer idegeire

csillapitólag hatni gyüszönye-levéllel vagy tisz

ta bóditókkal, igy a borostyánmegyvizzel„
kéksavval stb. y '

2. Másik tiinemény, Iner nagyobb üt

erek lekötése után szinte gyakran mutatko

zik, az illetöi tagnak meghideìgü-lélse,

tetszlińalála; еду oly tiinemény, melyet

wie. а régi эеьещв gerwin-.ik имен, в

melytöl szerfelett féltek volt, azért isminden

“yes .müßt-el чип! igen. @maidens medida!

nyakra fore élesztŕi, izgató szereket alkal

тат]; azen тщете, melyean az цикад

Siêŕeelëisliitláttii- maritimes. тех

°sx§9iile asl-lei Wienekeщемит;

“feit-“lia ’t een ‘telai matelas#

seis“, exea new.. watтешат
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, гадов megme'ntenl az стащит: er1-e гнёт '

pedig azmeiö rag щами heiyh-e'netése, поду

а v_érmozgás leg'kisebb äkadályt se vsze'mreli

jen, а legczélszerůbb. Egyébiránt koräntsem

oly gyakori ezen elhidegülés чаду elhalás az

ütér lekötötte tagokon, mertßesodálatos se

bességgel müködnek ezen tekintetben a mel

lék edényágak, és sokkal itöbbßzör lehet vaz

ellenkezö eseménytöl , t. i. az eroszakos vér

torlódásra jövö hajszáledénybeli штаммы,

a tag melegségétöl, gynladástôl s innét az

iiszöktôl tartani, m'er állapot hideg boroga

tások által gyógyítandó és sokka'l nagyobb ñ

gyelemre méltó, mint az elöbbi.

3) Az ütértágulatban màgában pedig az

el'fonnyadás, vagy astat'us quo туш az атм

vérgyurmák ingere következtében néh'á el

lenhat'ási folyámat mutatkozi'k, mely

g'yakran jóval a mütétel után áll be, s kön

nyen выпада lobot és genyedést hoz létre.

Ily köriilmények között lobellene's gyógyitás

sal kell idején segitségetnyujlanunk. `

v4) А кщшд ч. folyionos lok

tetés a mütött ütértágulatban egy további

t'únemény, nier az utógyógyban 'figyelmet ér

demel. Ezen lüktetés mindenkor a mellék e

dényekbeli vérmozgásoknak munkája, s je

lentés nélküli ott, hol nem tágak ezen Не

lyettesitö edények, vagy hol nagy kerülöt

kell azokon keresztül tenni a vérnek, s ilyen

kor a külnyomás által mindenkor ellávolitha

tó; de megtörténik néha, поду а lük'tetés

eló'bbi erejéböl keveset vagy semmit nem ve

szit a mütétel által ott, hol tágak s röv'idek

a mellék edények, - már ilyenkor az ille

tö edény lekötésénél nem igen van más mód
hátra. - i

Az ütértáguiat mütétel utóbajai sorában

hálra van még a vérzésekröl, mint legfon

tosabb s legveszélyesh eseményekról szó

lanunk.

i s) чёт—зет: штанам шум

vessel a mütétel után egy mell'ék'eiiëny ¿eir

z'ése követk'eztêben, vàgy роду а lbk'iït'ós'ì

runat anal а ш belsö' нажата kerssinil

szakittatvän, a sej't'es li'ártya nem вере: oi

lentállani az eröszakosan штативами.

Mindkét esetben legczélszerübb az illetö edényt

lelrötnil ‚а _in ÀannyivalY »könnyehlh rninlhogy
még ak'koŕ'iijeJN seb. Tämaklh'a'tnäk ezëken ki

viìl me'g а genyedési folya'mat alatt is vérzé

sek, az ugynevezïett utóvérzések, mint

а kártékonyabbak. Okai pedig ezen utóvér~

zéseknek чаду а hiànyos verrög s hegeůékeny

nyi'rkképzödé's , vágy a ieszürödött s тевтонц—

lott geny áltaii фотонами а шёлк-Дхедеат,

bedugulni  obliterare -kezdö edényn'ek.

A vénéseh mindset @Seian minél hamm»

a vezetö 'edény lenyomásá ós' hideg, Íëgeè

borogatások alkalmazása Ша! kell segitniink;

а hol едуагёпуов. cmsielület van á vérzò'

seb m'ögött jelen, ennek kitömését -- tdm~

ponadáját - is megkisérlhetni.  Profess.

Wattmann mint felette hathatós gyògyeszközt

ajánlja е tekintetben az izzó vasat,` mint

olyan behatást,’ mely által nemcsak “агата

mány hozatik létre a lekötött. edényben, ha

nem egyszersmind élénkehb ellenhatás s rena

des genyedési folyamat шитыми. A hol

pedíg чад—у siker nélküliek volnának az also#

rolt eszközök, vagy nem lehetne azokat holy

beli viszonyok miatt alkalmazni, mint utósó

mentö eszközt az újonnani lekötést kell'elö

vennünk, ezt pedig az e155 lekötési helytöl

távolabb s nem а mülételi sebben, чаду ez-`

zel határos metszésben kell tenui, hol gyn

ladásban részesültßdényt kellene a lekötésbe

feglalnunk, melynek fólernyedt s szakadéko

nyabb hártyáî csak hamer új vérzésre adná~`

пак alkalmat. ~ És ezen egyszerü kórboncz

tani tény nemismerése az ok, hogy ezen te«
. камыш felette sokat botlottak a leghiresebb

О
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sebészek is, és mivel ilyvetén lekögéseik, —

mint természetes , siker nélküliek voltak, oka,

hogy nem kedvezò'en мне]: az utóvérzések

nél történö lekötésekröl. lgy выше le pél

daul Dupuytren a karütért négyszer egymás

után, xnind annyiszor да. elöbbi seb Шуш

ban, egyformán kedvetlen eredménynyel °

mindaddig, mignem jkóval а mütételi seben

ш képezte az ‘ótödik lekötést.

(Vége következik)

А berzeségrô'l mint gyógyeröröl az idegkórokban;

Dr. Fròmmhold~, рези gyako rló orvostól.

(Fölolvastatott a budapesti orvos-egyesület ülésében). >

На а tisztelt gyülekezet figyelmét a

berzeségre (electricitas) mint gyógyerö

re az idegkórokban (nevroses) akarom

vonni, eztI csak az által kivánom eszköz

leni, hogy éveken át folytatott kisérle

teimuek legújabb eredményeit a t. egye

Sület tudomására juttatom.

. ‘ Híedelmem szerint éppen nem .ér

ldektelen dolog, minden elöjövö kóridomok

hů észlelete mellett, némi figyelemmel

azon idegkórokra is lenni , melyek részint

az ellenök ajánlott szerek sokasága, ré

szint pedig a népben gyökerezett hirìlk

âltal is a gyógyithatlanok soràba tar

toznak.

Szándékom jelenleg а gyakran vé

dett és tulságos dicséretekkel halmozott,

gyakran ellenségesen megtámadtatott ber

 

y>‘) Derék ügyfeliink e tárgyróli .közléseit nem

szükség ajánIanunk; a minö érdékes és fon

tos a berzi hatály: oly szigoruak s alaposak

F. ur kisérletei, észleletei ~ egész fürkészi

eredménye. És annál nagyobb érdekkel vár- '

'juk е közlések даем zovábbi гонщика, mi

>nél csekélyebb а kiilföldön is azon orvosok

szàma, kik e részben F. urral megmérköz

выведен. Az e tárgyról értekezök többnyire

nem gyakorlö orvosok, hanem csak elfogult,

`s tulzó magasztaló theoretikusok-valának.

. S z е r k.

ß

zeséget mint gyógyszert az idegkórok e1

len, eró'm és körülményekhez képest lehe

tó'leg melegen ajánlani, gyógyjavallatait

kellöleg biztosítani, s annak káros vissza

élésétöl visszainteni.

Minthogy ezen tárgy iránt körüibe

ló'l xnár 6 éve, hogy érdekkel viseltetem ,

s ezen idö alatt a tapasztalatoknak és té

nyeknek nagy tömegét lehete összegyüjte

nem: Iegelöl az idegkóroknak a berzeséghez

àlló viszonyának általános részét gondolom

értekezêsen ‘tárgyaul vehetni; ininthogy

egyes tapasztalatoknak közlése tán czél

szerŕíbben fog toldalékokban történhetni.

Minekutána ezen megmérhetlen ter

mészeteró' némely orvosok által gyógyki

sérletekre alkalmaztaiott volna, kisiilt:

hogy némely `esetekben annak tervnélküli

és vakmeró' hasznàlata által a kórállapotok

föltiìnó'leg rosszabultak, _más esetekben

ismét föltünöleg kedvezö eredmények' ho

zattak általa eló'.

Ha várakozásainkat а berzeség gyógy

erejéröl пазу _mértékben Afölcsigázva tart~

juk; vagy ha а szernek ,némely tulságos

dicséxfgetések következtében( igen is пазу

értéket tulajdonitunk: akkor tapasztalásom

szerint elébb -utóbb azon elismeréshez fof

gunk jutni, mikép a berzeséget ép oly
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kevéssé lehet , mint akármely más szert,

általánosan használni, s mikép ez okból

magunkat iehetségig különös és meghatá

rozolt javallatokhoz kell tartanunk. _

Azonban ép oly пазу igazságtalan

ság, ha az idegkórok orvoslásánál a ber

zeség fölött minden tartozkodás nêlkül

mondatik ki a kórhoztató és elvetó' мы,

miuthogy véleményt tény ellen védeni

soha sem lehet, még akkor sem, ha a

maz а legnagyobb tudósággal is volna

környékelve. Igenís lehet, és kell is aber

zeségtó'l az ídegkórokban némit várnunk:

minthogy az hatásaiban hatalmas, ámbá

tor viszonyaiban még keveset isuieretes

Fóldi hatmány; minthogy nagyobbrészt

minden meteorologicus tüneményeket ön

maga tételezi föl; minthogy a levegöt, az

összes анаша és növényi világnak éltetó'

за, föleleveniti ; minthogy förgetegek al

kalmával oly erökép mutatkozott, meiy

szélhüdéseket elöhoz, vágy eloszlat, s

iner az életet, a sértésneklegkisebb nyo

ma nélkül, megsernmisíti stb.

ldegkórok és idegfájdalmaknál, fáj

dalom! nem lehet a kórtani törvényeket s

erre alapított gyógyjavallatokat, oly fényes

sikerll _eredménnyel, mint más nemü be

tegségekben, biztosítani. Azonban éppen

azéri, minthogy oly nenezen elérhetó',

kellene minden, még a'legkísebb nyeresé

get is az idegkórok orvoslásában, an
nál nagyobb és öszintébb iidvözlettel fo

gadnunk.

Természetére nézve az idegkór-faj

szigorlian különbözik minden egyéb kór

fajtól, s az ezen betegségekben elŕíjövö

kórtünemények többnyire önálló körré ala

kulnak.

А tiszta idegkórok többnyire önál

lólag s_minpegy .elxszigeteive for

dulnakelö- Ezen elszigeteltseg, rner _az

idegml'íködések ’çerm'észetében fekszik,

elegendöleg bizònyitja ш, mikép az ideg

bántalmak nem észlelßethetnek más be

tegségek észlelési módja szerint, hanem

hogy egyszerü, többnyire azonban húzag

mos orvoslást igényelnek. Ezen ismertetc'í

jel~ azonban csak önlétü (idiopathicus)

idegbántalmakra illik.

Minden egyéb kórosaládban többé

kevésbe pontosan lehct a kórlefolyást.

meghatározni, a legtöbb esetben a beteg

ség föfokát kimutatni, néhány kórjelt az

orvoslásra nézve a többinél jobban mél

tánylani, vagyis rövideden: egyéb be

tegségekben sokkal könnyebben tudjuk

meg, valjon az adott kórfolyamban gyógy

módunkkal czélt, és minó' czélt, fogunk-e

érni, mint valamely idegkór lefolyása

alatt? ——

Az idegkóroknak egyik f6 sajátságai

közé tartozik al húzamos látszóla

g о s m egállapo dá_s. Ezen sajátsá

gosság gyakran az egyed'uli támaszpont,

a mindennemü önlétü (idiopathicus) ideg

bántalmak-, mint, göresök- , fájdalmaknak ,

az ezekhez kültekintetre nézve rokon ido

moktól, mint csúzzsába-, rokonszenves

görcsöktöl stb. való megkülönböztetésére;

ha egyébként ezen különbség a vissonyla

tilag egyrnásra ható életm'úvek sokféle ösz~

szetételei miatt kikutatható ?

Mint; tudva van, igen kevés soma

ticus kór vlétezik, mely eredetét egyene

sen Ininden mellék-ut nélkül csupán csak

lelki indulattól vette volna. ,Idegkórokban

ellenben ez gyakran történik, s e tekin-`

tetben Vcsak а nehézkórra kell emlékez

nünk.  Továbba úgy látszik mintha lel

ki megrázkodtatások általában sokkal köny

nyebben vonnának magok után görcsöket;

ezen nézet. legalábblösszhangzik a tapasz

talatok legnagyobb részével. Azonhan volt
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esetein, hol arezzsáb'a (Presepalgie) esnpa

lenyomó званы, mint ijedség által támasz

tatott, s egy más, hel szinte arczzsába,

ugy'ancsak ijedség àltal 2 egësz esztendö

re mozditatett voit el.

Ténylegesen be van bizonyitva , mi

ké`p az idegkórok valamely adott' alkalom

következtében keresztül nem esnek úgy,

mint a töhbi betegségek, Ia' s'zunyadás

(incubation) és kitöi-és szakán sth.,

hanem hegy a beteget többnyire egyszerre

еду ugrással mintegy, tö-kéle

tes kifejlödésükben lepik meg; s

legyen bär bizonyos, akárminem'ú alkalmi

ekokhozkitöréseire nézve kötve, jelenjen

bar meg nyemdaszeriileg, vagy sem, ezen

kifejlô'dését mégis az idegbántalom a kór

lé'nynekîminden látszólagos váltezása nél

kill ugyanazon formaban tartja meg akór

nak tökéletes fölgyógyulásaig, ha az be

következik, vagy а szenvedfí hetegnek

halálaig.

Hibás, ha önlétü idegkórekban azen

váltezáseknak, melyek vagy a nemi élet,

vagy az életmód váltezàsa, vagy az élet

eró' öregblilése vagy kevesbülése által té

teleztetnek fel, egyéb értéket tulajdoni

так, mint a milyent ezen váltezások ál

talában igényelnek. Minden idegkór, mely

nyomdás,vagy nyemdátlan idomával együtt

elavúlt , bizonyára annál makacsabbul fog

mindengyógymódnak ellenszegülni ; mind

azáltal mégis sajátságosságát és bélyegét

némely beálló'váltezások daezára is , tar

tosságának egész ideje alatt tökéletesen

megtartja. '

Ez okhól minden javulás, mely az

erveslàs alatt jelenkezik, mindaddîg igen

bizonytalan , miglen minden kórjelek meg
Y 'nem szíinnek, s ez gyógyulásra nézve csak

kórjeles, s koráusem feltétlen értékkel

hir. ›— - ’

Ha valamely gyógykisérlet következ

tében , _ a mint nekem egy ijedség ál

tal tá'masztett agy-nehézkóron 8 éves

gyermeknél tapasztalni alkalmam volt _

oda jutunk, hogy harmadfél évig gonde

san мы: berzeség áltüli orveslás követ

keztében az eleinte napjában 3_S-szor

elöjövö nehézkóros rehamekat 11 hét

és 3 napig kímaradni, mindazáltai азот

han az idegkórt ugyanazon hevességgel

ismételve visszatérni látjuk: akker min

den szünetek mellettis, javulásról szó sem

leh'et, s a betegség maga ez által végé

hez legkevésbe sem hozatett közelébb, s

mi még most is ott vagyunk, a hol az

éveken át folytatott gyógymód kezdeteker

valánk.

Ha tehát valahol szükség valamely

kórfolyamot figyelemmel és türelemmel ki

sérni, akker ezt bizonyesan föképpen az

önlétîi idegfájdalmak- és idegkóroknál kell

tennünk.

A tapasztalás bizonyitja, miképen a

sikerült orvoslás úgy all a gyógyeláshez,

hogy' ez nem csak bizenyos és meghatá

rozott változások után következvén, fei

lödik ki, hanem hogy az а legtöbb eset

ben _ melyek e _miatt szabályképpen

vétethetnek _'egy ugr'ással történik._ _

Mert alig hogy a kórferdulatnak némely

tüneményei, melyek itt jeggal birálatekként.

vétethetnek, jelenkeznek, már is az er

voslásnak kedvezö sikere. nyomban követ

kezik, úgy annyira, hogy а kórjelek hir

telen föl-, és hirtelen eltünése semmi más

kórfajra nem alkalmazható ely bélyegzö

leg , mint ‘ az idegbántalmakra.

Biztesabb megérthetés végett jelen

leg mindazon _ az egész kórt, nem

pedig egyes rohamekat illetß _ Шпе—

ményeket jegyezem ki, melyek а beteg

ség темницы, eldöntését ielentik, a 1:6—
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zönséges kórjel-csoportezatra nézye rend

kìvüliek és idegenek, s melyek beálltával

а betegség formáia, vagy bélyege, vagy

egész lefolyása is megváltozik, s ekkép

birálatoknak nevezhetök; legyenek bár az

tán ezek а kiválasztott anyagokban fölfö

dezhetök, vagy sem.

S ezen értelemben véve szàndékom

megmutatni, mikép a legtöbb általam ész

lelt idegkóros idomokban а berzeség bé

hatása alatt valóban birálati tünemények

jelenkeznek, melyek azonban tàvul esnek

minden anyagi változástúl, s magokat ál

talában csak idomokhoz kötik, s minden

idegkórban másképpen tünedeznek. —

ltt is az idem az any адд а1 ellentét

ben áll. ~

Más betegségekben azon timemńnyek,

melyek a kór станица: jelentik, render

sen annali fölokán Маек elfi, s ekkép va

lódi for d u la t-p o n t o t képeznek: inleg»

kórokban а birálatok semmi idöszakosság

hoz incsenek kötve, s közvetleniìl а

gyógyulás ешь v_étetnek észre; s úgy lát

5211: hogy esak idom, hevesség- és

helfybeliségre , s semmi anyagi változá

sokra sem vonatkoznak, s ha ez utóbbiak

elöjönek, csak kivételek gyanánt tekin

tendök.

Ezen anyagiatlan biràlatok

által már most az idegkórok és fájdalmak

természete is lölvilágoslttatik annyiban, а

mennyiben ezen kórllìnetêket igen külön

hözöknek kell minden egyéb idomoktól ta.

lálnunk; sïerrfe nézve а kór-okok is bizo

nyiió eró'vel birnak ; s Шприц]; kell, hogy

az élékenység (vitalits) arányának éppen

ezen nein anyagi változások áiltal. bélyeg

zett. zayarai és bántalmaiga а barze,

ség тащат kitünöleg illik; minlhogy,

az., anyagi, Yivö- наш, këzvetlenül az

idegekre befoiyilç, továbba minden, W1,

mészettüneményekre hathatosan behat, s

azokat legnagyobb részt föltételezi, s mind

amellett a természetbuvárhoz oly közel

ан, s általa oly könnyen használható.

Az idegkórok birálatai 61

talában véve nem oly könnyen

ismerhetök meg, mint а somati

cus betegségekéi; rendszerint csak

alanyi tünemények által jelenkeznek, me

lyek a többi kórjelektöl fökép rondkivllliß2
ségük által különböznek. lgyvszélhtlde'esek-y

nél birálatképpen jelenik meg idönként

meglehetó's erô’s hö-érzés a szélhüdött tag

ban; továbba mintegy berzeség által e~'

löhozott megrázkodtatások, melyek maid

oly hamar következnek egymásra, поду

а szélhlidött tag általok reszkedésbe hoza

tik, maid hosszabb szllnetek után, de

annál erösben vétetnek észre, mely tü

nemény elég bélyegzöleg idegszökdelés

nek neveztethetnék; maid ismét hangya`

mászás, majd az eró'nek perezenetnyi ér
zete  mintha а szélhüdés elmozdltatott

volna - áll be. Czúzfájdalomnál beálló

b_irálatkor a fájdalmat szokott helyét egy

idöre változó hevességgel változtatni, gyak~

ran általa az ellenkezô oldalt megtámadtat

ni látjuk; azonban ez mindenkor az

idc'inek béfolyása alatt történik,

mit, mint tapasztalati вещь, iol meg kell

jegyeznünk. Hasonló tünemények vétetnek

észre а Fothergill-féle arezzsába orvoslá

sánál is, csak поду nagyobb mértékben

és az évszakok és idöváltozások minden

befolyása наш, (kivévén , s ezt s_emV

mindég, az igen eröszivartart). Éppen sem?

mi birálati jelenést sem lehet eddi'g az

agy-nehézkor beállandó gyógyulásánál ki

mutatni, legalább nem annak legtisztább

idomában, meiy lelki megrázkodtatások,

p. ijedség által hozatott elö.

(Vége következik)
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Böngêszei a tárg-yilagos gyermèk-kórjeltan mezején;

Dr. S ch о е р f A u g u s z t, p. gyermekkórházi izgazgató- és föorvostól. *)

А kórjeltan, mely a gyermek-gyó

gyászat legfontosabb részét teszi, fó'kép

pen а tárgyilagos kórjelekkel foglalatosko

dik; ezeknek ügyes fólfogása s eszélyes

egymássali viszonyba hozása képezik a

gyakorló gyermekorvosnak fökellékeit, úgy

annyira, hogy azok nélkül az, a gyer

mekgyógyászat tüskés és fáradságos pá

lyaján , szerencsével soha sem fog тата

hetni. —-— Mennyire hanyagoltatott el pedig

eddig а tárgyilagos kórvizsgálat --— hova

а hallgatódzás és kontatás is tartozik -——

nem szükség itt bövebben fejtegetnem;

csak annyitl szabadjon itt mondanom, mi

kép alig van a gyakorlatigyógytan tág mé

zején egy tárgy is, mely oly sokáig par

lagon hevert volna, s jelenleg _is oly mos

tohául ápoltatnék, mint éppen а gyer

mekkórvizsgálatnak ezen leg- és le'gföbb

módja. Ez okból éppen nem hiszem sz'úk

ségtelennek, hahogy, minekelötte az

egyes kórok leiràsához fognék, a tárgyi

lagos jeleket, s azoknak jelentöségét en

tapasztalatom'szerint, egyenként olva

sóim elébe állitom, mi által nem csak

gyakon' ismétlések kerültetnek el, ha

nem a kórok fólfogása is nagy mér

’tékben könnyíttetik. —- Mindenek elött

pedig szükséges megjegyeznem, hogy, а

gyermek kültestén észlelhetö anyagi Шпе

ményeket kivéve, alig van tárgyilagos

kórjel, mely magába s minden vi

szony nélkill véve, birna állandó

jelentöséggel. -—- Menjilnk most. a rész

letre által.

 

*) Mutatvány ogy nem sokára sajtó alá kei-ü

lendö gyermekkór és gyógytani kézi-könyv

böl.  Í

T est-a l k o t á s r a nézve észrevehet

ni, valjon a gyermek éredL-e, vagy nem

éredt, valjon gyenge, vagy eró's?

Részek aránya. A fej vagy a

ránytalanúl kicsiny, vagy aránytalanúl

пазу.

Az aránytalanúl kicsiny fej fris

szemekkel , sok barna hajjal rosz jel;

többnyíre szüléktöl nyert veszélyes angol

kórra hajlandó g ö r v él y t föltételez.

Kis, púpos, összenyomoti, hátul mintegy

elmetszett fej agyvelö-fogyatkozás

ra — cretinismusra — mutat.

Az aránytalan пазу fejre nézve 3

föidomot jelelhetni ki: gömbölyůt,

szegletest, és ba'rázdást. Az el

sö kettó' vagy agytúltenyészetet , vagy

agyvízkórt дает; az utolsó csak'agyvíz

kór sajátja. A 3 szegletes annál veszedel

mesebb, mennél inkább ki, >és halantékok

felé índulnak a púpok; kevésbé veszedel

mes , ha ezek а homlok vfelé támad

nak. Az 5 púpos fej t. i. 2 homlok-, 2

oldal- és 1 hátfejpúp,átalában még rosszabb

jelentöségü. Mennél laposabb a fej fölsö ré

sze, s mennél kisebb aránylagaz arcz,

annál kórjelentékenyebb.

Az arcz. kifejezése, vagy nyugal

mat vagy fájdalmat nyilvánit; továbba az

arcz vagy duzzadt., vagy összeesett; ez

utolsó, ha halavány: jelentékenyebb;

legjelentékenyebb pedig az agg arcz

(facies senilis). -— I

A száj lehet vagy àllandóan tátott

vagy állandóan zárt ; ha а második ,eset

3 Ьеп hang véteiik észre: jelentékenyebb ,

s állgörcsöt;> jelent. A шов: száj, hátra

vetett fejjel  agyvizkórra шиш.
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А ну edv п ek weylenövéfßß» Yagx

elöesése vonhatja magára iigyekniinket;

az utolsó mindég »kórjelentékenyebb. `Mi
nöségre nézveua nyelv kevés jelentó'ségü

gyermekeknéi; ’csëik az el ev ën v ö r ö s

n y е 1 s?, összeesett halvány'aìïczczal',

szomjjalf'alh'asi lobet jelent. ‘

- .1

S z ¿e m e k r e пене azgknak nagyobb

mozgékonyságát, чаду mered§égét саран

talhatni. A szemmeredség -iyilösszlehu

zott, vagydtńglilt ylánáwal van bsszéköçve;

az e156 agyyéiftorlodási, ¿a .mésedik к)?“

mennyiségü4 egyyízkiöiniési jeL'ÜIÍovábba

a szemnek görceös- mozgásnit isfvel'ietgi - f

êszŕe , meg pédig шву ьщеа kancsaiságf

gal, vagy fölfelei szemreszlgedséggel;l ez

e156 gyàkran agyvizkóri, а másedik аву—

idegkón jelentöeéggel ,bin Álqmsággal

összeköive —-- ez igen дудит шитые!)

következtében штат} _agylzér fölületén

шьёт kiizadványnak jele; agyvíûzkóros

kiömleny többnyiçe Затащив! szokett

тата. ‚ ‚ . -

i fili _vagy s'zánaz, 4vinigy'nedves;
ez 'utolsô mindëg f ülflonAà s'nákferedl

ményêß. A 4 i А‘ . „

5 A цуга]: körful душная: dagenatok

iámadnaky melyek tübbuyire birálatilag

mint: gümökórban , yhurutláizban ‚ 3е1епч

ШЮ‘ЁБ‘ ~'

Mellre nézve leggyakoribb annak

púpossága'és oldalróli beesése; mindkettö

görvélyes, vagy szigorúbban mondva an~

goikóros jele'net. '

A lhas vagy pöíl'edt, vagy beesett;

az utolsó kórjelentékenyebb'l, ltöbbnyire

feìbetegségre шиш. ' ` "

.A- дек i п отвезу-48194! Ёж süß

bailésekeß ‚- завизжит-дйдчфщёго:

щ шт; шест“ ‚дедетёктфще

V _é gt а g ok on azoknak rendelienes ‘

kifejló'dësüic, görbüléseik és mozgásaik

igényiik figyelmünket.

A Lh6: szine vönös ‚ Ьа1уёкпуб-ПЭЬЫ:2

sárga és век lehet. AGyengéden vörös böi"a

nem- nagyfhöséggei, keveset jelent. .Nagyr

vöriisség lázzal , és száraz höséggel: bó'r

kütegnek elöjele; ekkor nem riçkän'rög

tön nyálkás vagy epés hányás j6 ëlöl

Halvány szin 'vagy duzzàdtsággal, vagy

sloványsággal fúgg össze; elsö ese'tben'

veszedelmesebb kórjei, fökép; ha egy ide
ben a végtagok is hidegek. v ‘

'A k'ék».`szin` gyermekeknéi néha sziv ‚

gyakran alhasi rendelenesség» _köveßker

ménye. 3  , . .

‘А sárga szin epés Истончение шиш.

А hör száraz, Ahers/adi; , Папское,

sima, fényes, göröngyösç. lehet. Y

Hó'ségre nézye észreveendö: hogy

cs_ekély jelentöségü, ha ennek vàltozási

sebesen egymásra következnek; ellenhen

пазу jelentó'séggel bir, ha tartós e 4

s пазу szomjjal Хан összeifötve. к Y

A gyermek helyzeteiés mez;

gásìra nézve -f-rendes mind áiompan, ~

mind ébren csecsemösöknéi a .nyggodal

mas .hanyalfekvés, félig hajtott tagokkal.

Апапад ьшеиёз fej- és шт, 0,1.r

dalfekvés alhasí és mellhártyaì bén

talnjakra mutat. A hasfekvés ,görvvélykójî

rosok tulajdona, тапер ha szemgygladás~

sal van összekötve. ` П ` i _

Cseesemösfóknél .àlombàn' ideigleni

homlokránezok, száj köriili és tag-ráng'ásek,

nyögés' és felkiáuás néiku1,'nem kórìelek;
de igen is azokI ellenkezö eéethen, туш

ha elforgatott szeinekkelv vannak össlzef

kötve.

На éber állapotban e kifejlett паша ,

{даёт ”пешдыйа, s__azt vagy oldait чаду
3'c ' n
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hàtrafelé tartja, kórjelentöségli; s fejfáj

dalommal, alhasi s tüdäbántalmaknál azt

az anya válaira fekteti. Agyvizkórban a

тез ШЬЬпузье 'hátrafeié ieg. А feiner ide

s tova vetése erös sirással, vagy alhasi

bántalomra, vagy fnlszaggatásra mutat.

Az egyes arezvonalok a leg

gyöngédebb korban kevés különbsêget és

változékonyságet mutatnak , s késöbb is,

eddigi tapasztalok szerint nem birnak azen

jelentöséggel ,.mely nêkik némely irók ál

tal tulajdenitatott.

Mindazonáltal e tárgy is figyelmün

ket érdernli, mint ollyan, iner szigern

és pentes vizsgálatok és tapasztalatok által

nagyobb kifejk'ídêst nyervén, a gyermek

betegségek megismerósét szinte igen na

gyon elösegithetné. _

Y, A Jadelet és Eusebe de Sal

165 által kijelelt arczvonalok közül a kö

vetkezö három igényli leginkább iigyel~

münket.

1) A szemjárom-csenti vo

nal (Linea oculo-zygomatica) kezdó'dik a

szem belsö szegleténél, s megy a iárom

csent közepe felé.

__ 2) Az orr-ajki vonal (L.naso

labialis) néha kettó's, kezdödik az orr

szárnynál, s lemegy а Szájszegleten ki

vül az állcsent felé.

3) A pofavonal (L. bueealis) a

szàj-szegletnél veszi kezdetét, s az áll

csont szeglet felé indúl. -—— Az elst'í agy

_ a második alhasi, a harmadik tilde'

bántalmaknál mendatik jelen leoni.

v Eddigi tett tapasztalatink után azon

han csak az elsöt találtuk állandóan hirte

len támadott agybántalmaknál, s ekkor

шар hegyes orral, mindég nagy 56161116

Séâ'llnek tapasztaltpk. A második csak

nem minden eröá 65 huzámee sorvadàsok

nal, akár mellhen, akár hasban vegyék

azek eredetllket ,y szokott jelen lenni.

A filggöleges hemlok-rán

eze k mindenkor képeztetnek, ha a gyer

mek nagyebb fájdalmat érez; s kezdó'd

nek a Szemöldökök orr felei végeín , s ki

sebb, vagy nagyebb számmal а hemlok

felé vonulnak. Nyögésnél is jelen vannak;

s ekkor a nyögés nem esak resz lét, ha

nem fájdalom eredménye is. Midön idösza

konként jelennek meg, s a fej nehéz hol'v

dásával vannak összekötve, fölkiáltá's 65

sirás nélkül is fejfájdalmat jelentenek. Ez

utóbbi esetben pedig vagy csůzos szágga

tas, vagy agyvízkóros görcsök, 'vagy

fülfájdalomra mutatnak; de hogy a foj

fajdalom 6116116, vagy 162161, vagy ¿lhasa

zavartól fuggö természetét megalapitsuk,

igen természetes, hogy a bó'r, szem), és

alhas állapotját, a föfájdalmas jelenetekkel

szigorú viszonyba hozzuk.

Az izzadás valamint а hör-hö

sége s a szaperább érverés _is

sokkel hamarább, s esekélyebb ok által'

hozatnak 616 kisdedeknél, mint kerosok

nál ; 66 hegyha a kóroknak belsö oka eres

és tartosan hat: a kisd-edek höre csak

hamar elernyed , s ezen betegségek haláf

los végzeténél p. e. a tlìdösorvad'áà'ì

nal, a szokott elvasztó izzadáse'k 636

ezen hiányzanak. Göresök ellenben, még
pedig tiszta ideges göresök is, kisdecleley

nél sokkal gyakrabban, mint >korosoknál

—- nöknél _» végzödnek. izzadással; e

zeknek azonban sem resz,.sem jó jelentó'

ségé't biztes irányt adó módon eddigelë

nem lehete iölfedezneŕn. ` '

Y Jeleutösek 65 1'оп105г11:Г korvizsgálati

és kórismei tekintetben a fe j i'z z a d á s o k,

melyek kóresoknál így éppen nem, так:
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а 000060011 elßtt, leggyakrabhan a 2—

és 3-dik évben, tapaßztaltatnak.A Ezek leg»

inkábbójjeljönekellí, Savanyu vagy pe

nészes szaguak, és gynkran a fejaljon

keresztül hatván, azt, kiszáritva is, el

piszkolják. Ezek- »- többnyire csekély

чаду minden fejkllleg nélkül elölordulók

-— agyvelötúltenyészet-, чаду idült agyl

vizkór, чаду mindkettó're mutatnak; még

pedig акта! bizonyosahban, minél na

gyobb а koponya, s minél hiányzóbbak

az altagok, fejletség és mozgási erôre

nézve.

A lehelés leggyakoribb rendelle

nességei: annak lassusä'ga és sebessége.

A sebes lehelés lázra, чаду е nél

kill mellbántalomra mutal; ez utóbira an

nál inkább, minél fölületesebb és elvágot

tabb az, s csak nem kivétel nélk'ul, ha

rövid belehelés, fájdalom jeleivel -~ пуб—

дёз és függöleges homlokránczok -- рё

result: ekkor azonban szigoruan vizsgál»

tassék meg a has , тег: 1е11еше dolgunk

osúzos máj-, чаду lépszurassal is, melyek

hasonló lehelési jeleket- idéznek elli.

A lassůhlehelés hagymázban, чаду e

nélkül is, lenyomó agybántalmakban ``

vér- s vizkiömlésävén чаду geny-,gyii

levényhen jö ‘elö ;Í s annál 'inkább je

lentì ezen utolsó állapotokat, miné! hosz

szabb a belehelés а kilehelésnél, s minél

inkább sohajok és fohászok kiséretében

mieux @16. _, ‚ ‘ ’

А köhögés , mély уаду tökéletes

es felliletesfyagy tökéletlenrAz elsó’ , mely

а hörgágazatokból jb', s szabad mély _be

leheléssel van дававшие, ,hörgtakárok, s

osekélyebb lohos _tlldx'ibántalmaknál fordul

elö. A felületes чаду tökéletlen köhögés,

tlldö~ és mellhártyalob tulajdona. 111061011

nàl fájdalmatlan, mellhártyalobnúl fájdal

о

mas ée mintegy elv'ágott, igen tükéletes

beleheléssel.' —- А köhögés továbba szá

raz és ned'ves ; az elsö mellhártya- , а та—

sodik hörgbánlalmakkal jár.` Minél erösb a

köhögés s aránylag csekélyebb a fàjdalom

s könnyebb а belehelés ,' annál jobb. 

A görcsös köhögés kétféle: чаду elöural~

kodólag sebes egymásra következfi zajos

kilehelések, чаду lkodólag erfis.«'és

eró'llelett belehelések sesekely kìlehelé
sek által képeztetve. vAz elsö tvázolja а

hökköhögést, a második Millár fuladozàsàt.

Makaes köhéeselés minden kiköpês nélklll

gyakori jelenés glimös mellbántalmakban,

azonban ez  se nem állandó , se nem jelf

lemzó’. Agyvízkórban is Шанса köhögés ’ “

jöhet e163 ekkor néha csak а. 300011050;

hallgalodzás шип nyert negativ ltilnemé~>

nyek biztositják s a kórismet. д I `Sir-ás ra nézve ‚хёь'павукщбрё:

Seg чает: észre: `vagy. könnyil фаты;8:6 S syakranismételt а Шеьыёзйёдбт; Í fÍ„Í_f

v. elò'uralkodik a belehelési idözet; az elsö Д

módositás fàjdalmas légutak bántalmivel'

jàr , а második görcsös mellbántalmaknál

li'ínik föl p. o. Kopp fuladozásánál. ~

Hal l д а t 0 d z á s által annàl nellezh

biztos és ñnomabb jelek инокам jönni ,

minél gyengédebb koru a vizsgálodásunk~

ra szànt gyermek. Ezen hallgatodzási ne:

hézségek és tökéletlenségek gyermekeknéi

több okbul származnak: l. ‚ l

Lör. А sirásná'l elôuralkodó be- és

kiiehelês a hallgatódzás finom jeleit tete

., # ` ‚в.‘‚‚

mesen árnyékolja.
2or. Kisdedeknel amtakonyixártya у

igen hajllandó takonyelyálasztásra, ,mely

gyermekek álle] ki nem уста, övsszegyůl,

s kulönfélehörgéäi .zajokat hoz eló', me»v

lyek az egyébI leheleti zajok minó'ségeit

в завещает issn. s_álgliék- ‚: ‚
U ì '

`ll;
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~ 3v-Ször. ` >Gy'erlil'lêl'qàlaïël' maniI ritkälc'à

njìälkäs dugulások @s ltönïe'mlënyek а hö:

Iyagcsákban, melyek csakA nem oly lehel

leti gyengêden ŕopogós zajt okoznak, mi
nôt korosoknál а 1оЬ'е196’ fokán tapasztal

halni. Ha tehát gyermekeknél biztosb és

jelentösb hallgatodzási jeleket akarunk

nyerni, sz'úkség a mellen napjába'n több

ször hallgatódznunk, s ezeket is minden

kor a legnagyobb szigornsággal, а fájdalom

és 'láz _jeleivel vizsgàlodási ‘vìszonyba

hoznunk. ч '
_ u _ Sol'ck'çzl finitlosabb5 ellenben a kon ta

tá§,' mely gyermekekn'él több fölvilágosi'

ìást nyújtàndhát а betegségre nézve mint

korosoknál 3 minthógy amazoknál a falak vé

konysága és hajlékonysága mintegy köz

vetlenebb vizsgálodást enged a щадит,

ůgy annyira, hogy még ezeknek vérbf'ísé-_

gét és vérmes duzzadtságát is észreve

heini, mi korosabb egyedeknél erös oldal

bordáik miatl meg nem történhetò’.

Mindenek ею“, ha a lehelés aràny

talan; Száraz , vagy erös nedves kö'högés

van jelen, a kontatással kell élnünk, s

а tompa, vagy éles kon fokozatit a töb

bi általànos jelekkel összehasonlitván, a

fult közvetlen а mellkashoz alkalmaznunk;

minthogy' a hallcsô' illesztése kisebb gyer

mekeknél könnyen fàjdalmat, nagyobbak

вы pedig félelmet gerjesztvén, nyughatat

lanságot okoz. Hallgatodzásnál leginkább

a lehelési, vagy hólyagcsás zaj hiánya, vagy

tökélelessége, a hörg- és hörgös zajok _

vonjak magokra ñgyelmünket. A nyálkás

hörgés gyermekeknél kevésbé jelentös

mint korosoknál, а gümöodvas hörgés

pedig, s~ annak érczkongós vagy korsós

módositása kisdedekñél ritkán fordul

elc'í, minthogy elébb halnak el, зет hogy

azon életmííves változások elöhozáthatná

nak, melyek ezen hangok és zajok eló'~

ièïézésëre s'zilksëgések. Szivbeteëëé

gek, ha forrók S akáifmìféle kiizádvâhńyal;

vagy életmůves anyagi vältozássàl végzöd

nek, csaknem elöbb leendnek halálosak,

mint sem kontatási jelt ádhainának; el'

lenbenïa szívburok-csúz, aránytalan erösb

dobògässal és érütéssel, a halIg-atódzás ál~

tal leend fölfödezhetä.

A szív és szívburok életmfíves válv

mzàsi s idun bámalmi выедены, eddigi

tapasztalatok szerint, nem igen fordulnak

elö; Az egész're nézve pedig az tünik ki ,

hogy lélekzési életmůbántalmaknál а kon

tatás, szlv- és vérkeringési bajoknál а

hallgatódzás nyujthat általában véve több

штанговым а gyermek-orvosnak. —-

Föltévén a hallgatódzás és

konlatás korosoknáli használata mód

jának föismereteit jelenleg csak azon mó

dosilásokat, és sajátságokat akartarn megv

emliteni, mely a kisded leginkább pedig a

csecsemö-kort illetik, megjegyezvén egy

szersmind, hogy az eröltetett sirás е ‚зуби

géd falu mellkasokon néha különös dobféle

feszültséget okoz, mely mía@ a 4gyermek

orvosnak mintegy lesve várnìa kell а sirás

kélféle _ be-.s kilehelési _L mazelen, s

mindkettöben а konlatàst alkalmaznia.

S végezet'úl szükséges még megegyezni,

hogy valamińt egy reszt tulságos és egy

oldalu azon orvosók' állitása és' néze'te,

míszerint korosoknál' csupán ezen kóris

mei segédeszközök által gondolják а ше11‹

betegséget megismerhetönek: úgy más részt

lagadhatatlan, hogy kisdedeknél, kiknél

igen gyakran minden más jèlek hiányza

nak, csu'pán ezek âllal' nye'rüriliri ekkor biztos

támaszt éé kórismeretet, igy példaul а mell

hártyai kilzadványban, ho'll gyakran a k6

högés egészen hiányzik.

(Vége következik)
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Adalék' t. Tolua nlegye orvos

манившим. (мКгептйПег к: inlaa

megyì'ei r. {ботов ur hivatalosjeleniése imán)

(Folytaiás)

Ш. 1аб]ёгё5.

Az évszak, az idöjárás befolyása az

egész természetre sokkal szemhetünöbb, hogy

sem az valameiy orvos által mellöztethetnék.

- Alá vannak ezen befolyásnak vetve а

legrendesebb életmódot követò' emberek is;

u

' ,Q

annál inkább tehát a тишь/ешь; Ш: miñ

denevszakbap és mindenjdö Yiszontagságai

közt а legterhesebb Inunkákat végczni kén

teleni'tietnek. -

Az idöjárás egész esztendön át igen

x'endetlcn, állhatatlan és váitozékeny volt.

A'gyakori esözés és szél mindég hideg мы

hozott. S ennek, valamint а gyakori viz ára

dàsok következtében is а gabona, gyiimölcs,

széna és boriermesztés а tavalinál mind

mennyi-, mind minöségileg alább foku volt.

Egyes hónapokban az idöjárás következö volt: i ,I .

1\iov(amber-hen:` I .

L é g s úl ym é rö (bécsi nlértëk sz.)

legmagosabb 28" 4'" ТЮ

legalacsonyabb 27" 2"' Т”,

Н é v m é r ö (o`Reamur sz.)

legmagosabb + 10,03

legalaosonyabb - 3,81

Tiszta nap volt 10, esò's „5, havas 3„ ködös 3-.és borult 9. Szélre nézve a föld

sarki vonal (Polar-Strömung) uraikodott; két nap erös_ szélvész /vòlL - Az eiöuralkodó

kórhélyeg hu rut-cs úzos lo b os, sa kór-lefolyás átaleiìan'îgen lassu volt. kedvetlen

idö következtében a kórisméilések igen gyakoriak voltak, küiönösen az öszi váiltólázalmál`

А hagymáz csak szórványosan jött, eiö.

'  Y Dîecemh'erben: i'

Y ‚ › .‘ ‘  ъ

Légsúlymérö àllása: Hévmérö állása: _' _ A

lesmagosabb 28" 8"' -"" ‘Ggmßgosßbb + 9  43 ' "

legalaesonyabb 27” 4"' 3”" legalacsonyabb - 5 . 06

ув— .Ё.ъ_ - ...1

Tiszta nap volt 10, esös 2, havas 2, ködös 12, borult 6 , szeles 2. _Ural'kodó szél

а Fóldsarki vonal volt. А mult hóban uralkodott betegségek ebben is eltariottak; a váltòláza

után vízkórok tapasztaltattak. Az állatoknál tüdögyuladások, a lovakuál ¿_1 keb, ‘i 'f'

‘   Y А \

Jallllátban.:, .‚_ ._ l' ..~ к ; 
`

. ..
-

|

‘n

_ Hévmérö állása'.

л l’ A

leßimigasabh` + 9. 21

legalacsonyabb  8 . 35

Lég'sůlyïnérö знаю:

legmagosabb 28'I 10”l

legalacsonyabb 27" 5I э

таща пар von. 11, езбз 8, шт 2'; 'kades э, borun 5. Uralkodó széi: а гаш

sarki vonal, mely többször nyugottnak fordult. Az egész hó átalában iangyos volt, s ekkép a

múlt hóban uraikodott beiegségek szünni kezdének. Csak a fúltömirl'ßyf, és mondolalobnak

eseit még sok gyermek áldozatul. Küiegek csak szorványosan утек (36, --— Járványos mar'

hakór e hóban nem fordult elö. ' '\ 115, ~ u.. ‚
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Febrnárban: i

Légsúlymérö állása: Hévmérö állúsaz

мишеням) 28" 4'” 11"" legmagosabb + 13 . 05

_loga'laesonyabb 27"1 4"" _ legalnesonyahh'_ 0 .'02

Tiszta nap volt 18, 6565 4, havas 1, ködös 3, felhös és borult 2. A tiszta napoli:

a légsúlymérö legalacsonyabb àllásánál voltak. Az egész hónap tavaszias öltönyt viselt, mi

az egészség állapetjára nézve is kedvezöen hatott; mert gyenge nátha s hurutos gyermeke

ken kivül alig volt beteg az egész hó lei'olyta alatt. ТО r máso n (simont. jár.) jó indulatu

valóságos himlök uralkodtak. _ Állatoknál semmi járvány sem mutatkozott.

Marcziulban:

Légsůlymérö állása: Hévmérö állása: ,

legmagosahb 28" 6"' 4”" legmagosabb + 11 . 62 ‘
nulegalacsonyabb 27" 1W 9 legalaesonyabb _- 3 . 89

Tiszta nap volt 9, esös 2, havas 5, ködös 5, felhös 65 horult 10. Uralkodó 5261:

nyugott-éjszaki. E hónapban nagy üst'ókös csillag velt látható 17-két'ól kezdve 20-ikáig. _

Marcziusban nagyobb volt a hidegség, mint Februárban , minek következtéhen több és erö

sehb betegségek is kezdtek uralkodni. Ezel: közt megemlitendò'k a grippe (járvány), több

rendü gyuladások; csuzós bántalmak, hasmenések, s alhasi hagymáz (szorványosan). Az

idiilt tüdökórek nagyobb hévvel folytak le. _ Ökrök-, 65 levaknál tüdögyuladások, hirkák

közt nagy hurut volt tapasztalható.

Aprilisben:

Légsúlymérö állása: Hévmáröállása:

lesmagosabb 28” 4'" 8”” legmagesabb + 19 . 48
legalacsonyahh 27" 7m 10" ' legalacsonyabb -l~ 5 . 07

Tiszta nap volt 13, esös 6, havas 1, ködös 3, borult 7. _ Uralkodó 5261: éjnap

egyen-vonal. _ A mult hóban uralkodett nyavalyák sziinni kezdének, s csak a 111665011“—

ban szenvedök estek a halálnak martalékul. A szorványes nyavalyák lobos bélyegiiek valá

nak. _ Allatoknál semmi különös nyavalya.

Mij u в l» a n ;

Ь635111уш61'6 állása: Hévmórö állása:

leßmagesahb ' 28” 4”: 8"" lesmagosahb + 19 . 48

legalacsonyabb 27 7 10' ' legnlaosonysbb + 5 . 07

Tiszta nap volt 12, «156510, zápor jégg'el 2, ködös 1, >horult 3, felhökkel 526165

3. _ Uralkodó szél DDNy. és ENy. _ az egész hó nedves, hüves, igen kellemetlen volt.

110111105, 65 hurutcsúzos lázakon kivül, csak szorvànyos betegeket lehete találni. A kórhé

lyeg lobos volt. _ Allatoknál szorványesan a pekolvar tapasztaltatott. ` _ ‚3 .

w, бивни-Фин:"Lagselymérö einen; , ( нищающим;

legnagosabb = 2-8” 3'" 1"" ‚ ‚ legmagosahb _ + 24 . (И,
legalacsonyahb 21nßmfm l legalacsonyabb +
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Tiszta nap volt 7, ввёз 11; záporrakvegyes 2, ködös 1 , borult 9. Uralkodó szél:

éjnapegyeni vonal; 13-kán és 21-kén szélvész BNy. —— Е hóban tüntck fol az epés kórok,

és májbetégségek; azonkivül szorványosan mutatkozott a vérhas is. A hó vége felé a Duna és

Sárvlz mentében váltólázak is lapasztaltattak. - Allatoknál a lépfene, még pedig Bonybá`

don járványilag, Sárközben és Szegszárdon csak szorványilag észleltetett.

. д е ,s ‘

Juliusban; . ,. _,

‹ l

Légsúlymérö állása: _ Hévmérô állása: ~.legmagoslbb 28" 11'" 9"" ’ legmagosabb +25. 39 ‚

legllaclonyabb 27" -"' 5"" legalacsonyabh- + 8 . 64

Tiszta nap volt 12, esös 11, zápor 1 , borult4, felhös szélvész 3. Uralkodó szél:

NyÉ. - A sok esö miatt nagy aradások, s álalában az idö igen változó volt, miért is rend

kívlilí sok hurutos hasmenés volt tapasztalható. DFöldvárt а cholera szorványosan észlelte

telt. A _epe- és шашни közönségesek valának. Allatoknál pokolvar és lépfene Bonyhá

don, torokgyék disznóknál B'attaszéken, takony Kömlödön.

Angustusban:
 - я .l

Légsůlymérö állása: Hévmérö állása: _”legmagosabb 28” 5"' 5""  legmagosabb + 24 . 01 ,

"спасавшим: 27” 10'" 9"" ‘ l' legalacsonyabb -l- 10 . 54

. Tiszta nap ’volt 15 ,=. esös 4; zaporral 1 , borult 5, fólhös szeles 5. Uralkodó szél.

ENy. A mult hóban tapasztalt kórok most is uralkodtak, azonkiviil torok, foghús- és mondo

lalobok, vértolulások a mell és f6 felé; vérhas szorványosan. Allatoknàl а mult havi kórok

ebben is ltspasztaltattak. .

. l

Septemberben; --l

Í

vLégßlnymlsrö anása: numéro Шва: "'

legmagoaabb 28” 7'" 4"" legmagosabb + 20 . 27 '

legalacsonyabb 27" 5"' legalacsonyabb -l- 4 . 37

Tiszla парус]: 14, esös 5, ködös 1, borult 5, felhös és szélvészszel vegyes 5.

Uralkodó szél NyE és KD.  A mult hóban uralkodott kórok sziinni kezdtek; ellenben Né

mediben és Gyula Jovánczán járványosan, s az egész dombovári járásban szorvá

nyosan uralkodott a vérhas; a simontornyai járásban szorványosan mutatkoztak a kanyarók

és az alhasi hagymáz. Állatoknál csak a paraditsomì pusztán lévö -bìrkakór s lépfene. '_'

0ctoberben; '

Lëßsůlymófö ¿llásaï Hévmérö állása:

ißßmáßoiabb 28” 6"' 5”" legmagoßabb + 16 . 71

legalacsonyabb 2S" 8'” 4"" legalncsonyabb —- 1 . 05

‚ Tiszta nap volt 12, esös 6, küdös 2, borult 8, szeles 3. Uralkodó szél: a fóldsar

ki vonal. Az egész hó átalában igen hídeg volt, úgy hogy a szobákat már fütenikeletett. 

Napi renden voltak a csúzos hurutos kórok. Szorványosan elôlordultak: az alhasi hagymáz,

váltólázak, hasmenés, vérhas; kanyarók csak adomhovári és simonytornyai járásban. Gyula

Jovánczán sok csöcsemö esett a vérhas áldozataul. Allatoknál úgy, mint a mult hóban.

Az ввёз: év általában igen vállozó, nedves, s fökép esö után hideg volt. A höség

sona sein volt tartós. (Folytatása высшем)



48. A buvdgpestî orvosi egyesulet üléseí.

` intézetek ,
я

А kit. Вишню-н orvosi egyesület

ülései.

и ij.15lién ta r t ott il l é s. Ezen Шёп

ben lemmi nevezetelebb tán-gy lem hozatván szö

пуски-е, l tudoma'nyol умну is semmì éx'dekes

léggel lem bi1-t.

M áj. 3l-kén tnx' t о t t íìlésben Schlesin

ger a köszvényröl (темен. Értekezélének МЫ)

_ pontjai a következök valinak: Мёд nem hxatott

eléggé világoságx'a, menuyiben kiìlönbözik,s meny

nyiben-hamgzik ismét össze a köszvény a caliz

zal; a lokak мы liasznált megkíìlönböztetö je

lek inkáhb az agg kornak tulajdonilhatók: s e

x'élzben a vegytani ex'edmények is e két kórnak

inkíbb egymálliöztì l'okonsńgát, mint kñlönbsége't

bizonyiljńk. További elò'adásában поп szövödmé

nyekl'e tért által , melyek a köszvény s némely

élet él идти: változások, mint а gyermehigy,

пори“! т. közt (принимавший. Átmenvén az

tin l kölzvény k6r-oknil'a, hova gyengéd hör,

periphericus idegrendszer-bántalmak, az alhasi

vérkerìngél kórállapofja ш. tartoznak, érdekes

гашиша.“ a köszvény gyógymódjával végz'é be,

melynél fökép a láz-, és szövödményekre kell

глуша. «Ewen elöadn's min J ank о v ich l két

Мг költi létezö пану kiìlönbség mellettnyilaf

Еще“, némely megkiìlönböztetö jeleket is rövi

deden lmzváń ею; a gyógymâdra nézve kìjelen

te', mike'p ciak olynnnak lelie! a köszvenyben lia

tán, lner и! mint kol-csvegyet támadjn meg. -

Eckstein lzinte a két kól' шт; kiilönblég

mellett szólt , csak liogy még ismereteink e rész

ben igen liiányolak, s el lekintetben a kán'vegy

шип sokat vár. —— Gxgîsz Fr. szinte kol'csvegy

nek, még pedìg a clúztól пану шёпёЬЬеп külön

bözò'nek tnrtja а köszvenyt. “Ив-п er жоп vé

leményben van, mìképasegédtudományokra, mint

p. kórvegylanra, jelenleg már nem lehet ésl neln

пыли! olyan m'vosi илу! 'építeni, mely a kór

опий élzleletekkel пеняет egyezik, шву azok»

kal éppen специею“. lgy tehát azért, тег! mind

l kölzvény, mind в clúzban ungyobb mennyiségiì

liúdlav én голову: képzödik, ezen két, kórodai

lag különbözö kór ugyanazonságát védeni nem

lehet, anni! is пикам, mintliogy ezen vegytani

jel más beteglégekben il jö elò'.

J un i u l lâ-kén “по“ iìlésben , Fromm

hold в berzelég мыт-61 az ìdegkórokbnn élite

kezék, s fölolvalmánya köz méltánylatot nyerf.

(Minthogy F. ur él'lekezénét lapjaìnkban шик,

ниц]: -kivonatját jelenleg mellözvén, csak a kö

l'î'xle lett élzŕevételeket közöljiìli röviden. Szel'k.)

S-clilel i nger паду mértékben méltányolván F.

от” h'irîìli наводимые; mindazáltal nn.

4Igp-emiïîiîliillel/Iennel: tai-tja м л egész Ado'lgot; -Már a

..

V.

татами. ‘ » _"

kórokl'a nézve is, melyek ellen a berzeség log

föképen ajánltatik, még legkevésbé sem vagyunk

tiszfálian; ugynnis gyakran выдавить idiopa

thicus, idegkórnak vélt betegség, a hullában bonez

liés által anyagì változás következményeként mu

икоты; a szerröl még kevesebb határozottság

gal lehet nyilatkozni. Továbba éppen nem “не

síìlt be, mikép а tényleges bel-zeség érzékenység

gel, a nemleges berzeség pedig izgéknnylággal

jál'ó betegségekben mutaïkozott volna nagyobh

sîkeríìnek sib. — J a n k о v ì c l1 : F. ига! tapagz

talatninnk fulytatására s azoknak ìdönként az egye

sülettel történendö közlésére szólitja föl. G т 6 g z

F.: minden vegytani szerek söt az étkek is herze

1'ô'vel látszanak наша; a bríditók idegkórellenî

hntásukat fôképen a szénnnynnk köszò'nik; s csak

Еду magyarázható azen hasunlaîosság, nler hatán-a

nézve p.a szenélegsavas vasacs és а mákony közt

{пленены —- S c hl e s in g e r ezen vaskészit

ményt sulla sem гарантия sikeresnek a betegség

elején; mire G 1' ó s z F. ezen hatánytalanságot a

készitmény elavulásától szái'maztaija, miért is

ш inkább rögtön ноша készitetni. Dr. Fr o m m

hold szinte gyakran használja ezen :zelt гаке

реп akkor, ha az idegkór eredelileg шт vagy

внушай , vvagy ha a berzeség alkalmazán alatt а

fájdalmak növekednek. Bódítókkal általábnn nem

igen él, minthogy az életmůséget könnyen el

tompilják sal. ' х.

J u l i u s 1-söjén [агат iìlésben R о s e n

feld liártyás torokkóx'- (ох-пир) esetet saját

gynkorlatńból liozott elö s azt ne'mi észrevételek

kel kiséré. Nagyon eló're haladott és veszélyes

szakban szel'encsével hnsználá n kénéleglavas re'z

éleget (ШК. cupri) , l а sikert а. liányaltól найт—

maziatja. T e s s ényì e szemek másiló hatását

is méltńnyolja. ` 3,

м. k. одушевит orvolkari kön.

gyůlél 1844-“ Julius 25-kén 'délelöilì 10 6r..

kor. E l n ö k ö n s á ga megnyitó heszéde щ—

igazságosság-sziìlle liatálylyal .- némely fontes

канаву; kérdések már máx' közeledö megoldását

remélteti ! Ее k stein 26 машина! 15 és 2

ellen ismét dékanná választntottl — Számo n

оптово]: folyamodása az orvosí karbani fölvéte

lért. - Elnök ö nsága által folyó évi Oct.

13-kńl'a határoztatîk az új tagok leendö v á l a s z

мы ~ csak tò'rténiék ша" a választás kellö

megválasztńssal l
\

Penti polgári Rókus -kórhám

Biztas kútföböl тазик; mikép Dr. P i в k о v i ch

Rókus kórházi igazgatosságáról lemondott , 

:zon panalzoknak, melyeket laz általa vádolt gaz

>dmrígì tinztek ellene аршинах, fölvilágosilására.

bizottmánytfkérvén. Eljen del-él: ügyfeliìnk!

.--Í'тж '
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ezé _ ha illendöen tudunk vele élni;

azért lazen esekély gyógyszertanban,

melyet magamémnak ismerek el, a gyd

szt'ív-irág a nyilvánes müködési (functiona

lis) hatásu szerekhez hozzá fer, habár

nem ely kitlinó' is a siker, mint azon- mû

ködésieknél, melyek kiválasztásokat hoz

nak s ekép közvetlen a természetes .bi

rálatokat segitik, vagy idézhetik elö. _

Ezen utóbbiak közül pedig mult alkalem-__

mal csak a legföbbeket enilitém meg rö

viden és általánosan; miuthogy eléggé

tudja mindenki, hogy az izzasztó szerek

hatása szintoly můködési és szintely nin

vános kiválasztással járó, valamint a ha`s

hajtóké; a hánytatóké Imég nyilvánosb és

rögtöniebb hatásul: könnyü is a föladat,

a' hánytatónak tulajdenítható kór-javulást

“тезы ; а hörg-nyák-kiválasztásí mííkö

dést elömozditó, vagyvcsilapitó szerek ha

tá'sa ugyan is ide tartozik, csak hegy ké

vesbé biztes es nem ely gyakran hatá- _

nyos; a vérkiválasztó (vérhajtó) szereké

pedig legcsekélyebb mértékben ilyen.

’ Tehát _ hogy véleményemet és

e vezér serokkali szándékemat tisztába

hozzam _ miden egyrészt a természet _

maga is képes mind azon betegségeket,

melyek ellen adjuk orvesságainkat, hel las

зап, holigen hamar is meggyógyltni,

йогу eddigi tapasztalati zavarunkból egy

kissé kivergò'djlìnk, szlgoru számot kell

афиш: arról, a mit szeri gyógyha

“ап'а? mcrünk nevezni. valamint pe

dig flegtlsztábltian stil el e rendbeli szám

vetêsllnk a můködési szerekre, azaz (пуа

nekra nézve, melyek valamer nyilvánes

~\ Маты, különösen pedig kiválasztàssal '

йгф— elßmozditnak, vagy osilapftnak;

valamint ezeknek gyógyhatása a természet

utinntatásain s birálati niñködésein alap

ту: lńgy _ezekkel szemközti ellentótben

ь)! P' . ’l .

‚1. ___

áll azen szerek hatása, melyeket (kü

lönszereknek) specificemeknak _

és nem sokkal kedvezöbben azoké , mi

ket m á s i t ó k n ak (alterantia) ne

vezünk.

Mieló'tt itt egy kis taglalásba eresz

kedném, szükség tisztába hozni a speci

fìcum értelmét. Practice fogek hozzá. Azt

mondja valakí közülünk: a salétrom, v.

a terpetin specifico hat a vesékre. Kér

dem ezen iìgyfelemet _ miért s mikép

арестов? Vagy tán kulönhatás az, mely

altal a vizelet kiválasztása serkentetik?

Mindenek elött szükséges, hogy értsük

egymást. Valahányszor egy szer valamer

életmůben, vagy a vérben ely változást

hoz eló', mely általunk észrevehetö s fo

galmilag kifejezhetö , p. e. mozgalom s ki

választás szerkentése vagy visszatartàlsa',

a vérnck ismert vegyalkatásának megvál

toztatása _specifieus hatásról többé nem

Iehet szó; valahányszer pedíg egy szerröl "

azt mondjek „specifics hat evagy ama

életmůre vngyv nedvre“'_ midön sem

valamely életmi'íben, sem a vérben nem

hoz eló’ állalunk észlelhetö s fogalmazható

hatást _ màr az ontologia legzavarosb

örvényébe merillttlnk. _ На valamer

szernek azen tulajdonát akarjuk klfejezni,

miszerint az bizonyos erganumra àllandó

an hat, p. e. a terpetin a vesékre, a ea

lomel a maiz-a` a gyüszfivirág a szivre,

az anyarozs a méhre sth. _ azt hiszelnJ

e hatást, vagy tulajdont az olasz iskola
ypéldájára legjohban nevezendjllk kivá

lógatóuak (electives), a hatás módja

pedig mind ily szereknél ismert, kife

jezhetö _ nem specificus. А vérre tör

ténö halások általában véve „tn ás í tó k

nak“ neveztethetnének, Vmelyek mód

ra nézve vagy ismertek, vagy nem. Az

ismertmódu vérmásítás, mint P_- а vasé,

_ l



mi szerínt a vértekeeskéket,` s a vastar

talmat öregbíti -— 1611116 nem specifìcus,

hanem ismert; az ismeretlen módu vér

másitást , pedig szinte speeiñcusnak nem

lehet nevezni , minthogy a' specificitás

fogalma mindig valami b i 2 o n y o s r a

vonatkozik. Igen , a specilicitás myste

riosus logalma azon alapszik'. hogy bi

zo'nyos szer bizonyos kórfolya

mot vagy is inkább kórlényt,
mely kllljelenéseire nézve Al-y

talunk ismert, termeszetére

nézve pedig ismeretlen — biz

ton, állandóan, de ismeretlen

mód on me ggyógyílt. А specilicitás

fogalma tehát nem életmůködési , nem

nedvi behatásra, hanem ismeretlen kórnak

ismeretlen de állandóan biztos gyógyításá

ra volna alkalmazható. ' `

De van e meg mai nap e rejtélyes

gyógylénynek joga, hogy а gyógyszeri

szinpadon szerepeljen? Hol van а kór,

mely állandóan s bizton egy szer által

gyógyul meg? >Azt mondják, a bujasenyv

higany, a 11111 1160116 állal; vagy a

görvély a jod, а váltóláz a chininum ha-_

tányos adagjainak enged; 561 legújabban

nem hiányzanak, kik a colchicum-festvé

nyének szinte 1112105 klllönhatást 111111160—
nitnak a csúz ellen. És nevezetes laältni,I

mikép ez utolsó szer o'ly iskola párt

hívének fejébäl nyert mysteriosus hatályt ,'

melynek iobogóján a természetirat, für»

készet, bölcsészet - nevei nagy betiík

kel irva ragyognak, —- 5 oly 116111201

ben talált ápolást, mely örökké a meg

foghatatlant is magyarázni ügyekezett, de

sok magasztos eszmék s igazságok meg

alapítása mellett, fájdalom! még jelen~

legis némi szép ábránd bájával lepi el

gyógyterünket, es lepi meg, kétszer

te fájdalom, az ingadozó orvost. Hadd

emlékeztessem tisztelt olvasóimat Eisen

l

51.

vmann czikjére a eolchlcum „11165116“ 111116

5а körül csúz ellen, melyet már 111611

félévi 4_5-ik 1112. közlénk ~ mert nagy

volt a megtetszés Német- és Magyar

országban. És e czikben sok а buvárko
dás, 65 eszm'e,I és magyarázat, 65 4

csak klinikai szellem nincsenlz És ~úgy vain

011 véve a „másító“ fogalom, hogy l_

Isten ludja —— tán szinte csak-„speci~
fìcumra“ vezel. . u Ё

` ‘А т1 azonban e szernek rejtélyes kil
100 0562-1116 hatását illeti, nem vsziìk

seg e helyen hosszasan a tárgyat fejteget'

nem, hanem bátorkodom t. olvasóimatefü

zelben foglalt M0 nn er et czikjére ñgyei

meztelni, melyben az öszike csúz elleni

hatása körill 1611 szinloly nagyszeril, mint

szigoru kisérletek 'eredménye elfogultj
lan fürkész szellemtó'l áthatva, elénkbe ter»

jesztelik; mely francz orvos értekezése

ugyanazon Lárgyróli Eisenmanéval összev 4

hasonlíttatván, az utóbb nevezett hires 1167

016111001 capoeitásé a „szép poësishezf

igen igen közel látszik esni;  s aJ M.'

ezikjében elöforduló tényeket s vélemé:

nyeketiürkészi eredelük s alkotásuk méd?

jára nézve nagyon helyeselvén, csak an-î

nyit csatlok hozzá: hogy az ó'szike éppen

séggel nem érdemli a csúzellenes specifi

eum nevét ; nem a régi mysticus értelemv

ben , nem Eisenmann „specifìce másító“

értelmében ; minthogy klinikailag és bonezi
lag megalapitható tényh, hogy a csůzos

k ó 1101у a m nem egyféle természetü ,

vhanem ‚ különbözŕí fokai fejlödése szerint,

különbözíí kóros állapotokon

alapuló belegség; melynek valamely álta

lánosan megfelelö specitìcumot találni mn-`

gában már képlelenseg. - Amit csúznak

nevezünk , bizonnyal eleotricilas által tes

tünk fölületén törlént zavarnak szülemé'

nye. Az eképen meg indíto 11 kóros

állapot, mindenek е1б11 az idegrendszer~

О
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than ' вуакждыъезейшё] вешайт

iást, hol By néikül (2.0-50 csep.

3г5иог napj.) és hashajtólag rendeltetetti,

._mint másképen; 2) hogy az ó'szike teljes

A.'.iglvagjai,által okozott széküritések glyakran

naecnlók azokhoz, melyek nem -ritkán а

Meghan forgó bántalmak könnyebiilésével

maga а természet által eló'hozatnak. De

ismétß ismét ki kell emelnem azon tényt,

деву Ímiután шик а csúz >megbira'ilhvzaitlail

rendü s idejü természetes gyógyfoiyamát,

igenbpkrosda рта, melyen y_e kór elleni

Будущей lapßsztßlßtiukat „шарящими

тез; ¿S еще ámíisuk .-mirimagunkat

.pines >jogunl; lziz башка .közvetlen

vermásitó :szemeh még kevésbé а сза—

20S штаты арестов тают, тазу

eitöpiönei; шаманим. Elvégre hizouyosnßk

bing а -wdomány шеи .álláßvomiánái és

enmagain ekkorai Lapasztalatim шёл, hogy

а esúzkór lisztán idegekbeni megállapo- `

dásánál +- a fön-érinteit vérkonesvegy

тёщи az öszike nem ha; макеты

(Felyt. következik) »i

 

Kivonatok orvosi lapek- ’és munkákbó'l.

Kain, gyógytanés «invasi щам.

мифы и öiizilwehnyma

fiißêvélwówki «eléwemuek» éß vér

“eçwêieiwek авт-пытать м

izüleêsri qui; gyógy'itńsńbgllì — Mon

n er et E. után. " "

Miuián sz. mer еду clöbbi Czikkben av

kensavas lçínninak шавок által anìnyiia айв

loit 5 diceérteëúzbapi щадящим éri'ekezfA

ven, , тертым igyekvék azi; miszerínt q

"теге“ 548? а Csi'iz визитами ёрреп лет

bir különös elsöséggel ,a töbhi fölött, s ogy»,

spensinigd _inegiegnerteté azon következéseket

is, теще]; annak hàsznáiatáraVközbejöhetuek;

jçlen czikkben azen kisérleteinek eredméuyét

крин, melyeket a csúzban az öszike-hagyma

fes'tvénnyel, saléLrommnl, meg vérbocsàtá

sokkal teit. Ezen eredmény felölazonbau esak

általánosságbqn szól s_z:, a лыка; hogy az



54 Kór- , gyógytan és orvosi kóroda.

egyes esetek részleteibe bocsátkoznék; a

szóban levő tárgy körül tett észleleteit össze

vetvén, arra figyelmeztet, mily könnyü az

orvosnak csalódni azon gyógyszerek hatása

körül, melyek a csúz ellen ajánltatnak; miu

tán nincs oly betegség, mely akár lefo

lyása, akár pedig hevessége (intensitas) vagy

tartósságára nézve több változásnak vol

na alávetve, mint a csúz,'“hol aztán az orvos

könnyen hajlandó minden szerencsés válto

zást gyógyszerének tulajdonitni. És csak így

lehet megmagyarázni azt, hogy a csúz ellen

annyi szer ajánltatott, mind specificus hatásu

nak állitatva'n.

1-ör. Az öszike-hagyma föstvé~

nyének hatása. Azon gyógyszertani ké

szítmények közül, melyekben az őszike cse

lekvő elenye foglaltatik, sz. nem az annyira

dicsért mag-, - hanem hagyma-festvényt

alkalmazta, mint olyat, mely erélyére nézve

nem sokat enged a mag-festvényének sem,

s abból 4-16 gramme-ot vett be legtöbb

beteg 1--4-er 24 óra alatt. Négy gramme

nál kevesebbel soha sem kezdte el a beteg,

és sz. azt tapasztalta; hogy az adagokat rög

tön meg lehet nagyobbitni, de ha már nagy

és erős adagokig ment föla beteg, azt sokáig

folytatni nem tanácsos. Nehány beteg ezen

festvényt 7,10, sőt 13 napig folytatta, de

csak úgy, hogy közbe 2—3 napig a szer

hirtelen félbehagyatott.

Huszonöt beteg vetetett alá ezen gyógy

módnak, kik között 21 izesiilési csúzban, 4

különféle bántalomban szenvedett; ezen

kivül még larcz szélhüdéssel. egy térd a

latti czomb-zsábával, 1 pedig hasvizkórral

szinte ezen gyógyszert használta, s ennek al

kalmazása csak akkor hagyatott félbe, midőn

egész biztossággal lehete már látni, hogy a

bántalom arra nem engedett. És ezen kisérw

lelnek az lett eredménye, hogy egyetlen egy

esetben sem tapasztalt sz. az őszike-hagyma

festvény használatára szembetünö és tartós

hatást. De hogy lehet már most azt megma

gyarázni, kérdi sz., hogy ezen'gyógyszer

készítményeinek dicséretére annyi szó emel

kedhetett mégis az orvosok között? Sz. e

kérdésre következőleg felel: 8 betegnél, és

így az esetek közöl több, mint harmadánál a

fájdalmak kisebbülése, sőt végképeni meg

szünése is összeesett a gyógymóddal; de kö

zelebbriil vizsgálván ezen gyógyulásokat ki

tünt, hogy a meggyógyult csúzos bántalom

vagy olyan volt, mely már- több nap óta tar

tott, csaknem egészen láztalan volt, s 12

15 nap alatt lefolyását bevégzé; vagy pedig

idült természetü volt, és mind egyik mind

másik esetben azon erős elvonó erő, mellyel

az öszike-hagyma festvény a betegre hatott,

elégséges volt a bajt vagy végkép, vagy leg

alább egy időre megszüntetni. De sohasem

tapasztalta sz. az említett gyógyszernek azon

különnemü speciiicus tulajdonait, melyeket

annak sok orvos tulajdonit a csúz gyógyításá

ban, hanem azon ritkább esetekben, hol üd

vös és rögtöni hatásu vólt, {mint drastícum

úgy hatott. És így sz. nem is ismeri az ő

szike-hagyma-festvénynek sajátnemü hatását

a csúz ellen, hanem annak egyedül a has-zsi

gerekre tulajdonit erős befolyást.

Azon 25 betegnél, kik a szóban levő

gyógyszert nagy adagokban vették, sz. csak

egy rendü tüneményeket vőn észre, s ezek

nek széke a gyomor-bélvonal volt. A tápcsa

tornának rekeszizom feletti része, legtöbb,

sőt, egyket egyéni kivétellel, csaknem min

denik betegnél, egészen ment maradt az em

lített gyomor-bélvonalban mutatkozott válto

zásoktul. A szomj ugyanis vagy kevesbült,

vagy igen mérsékelt volt, még akkor is, mi

dőn undorodás és hányás jelenkezett; az ét

vágy legtöbbnél elveszett, soknál megma

radt; a nyelv nedves volt, minden legkisebb

vörösség nélkül, néha egy kissé vastagabb
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nyákvonadékkal befödve, azoknál pedíg, kik

ben a nevezett gyógyszer undorodást, és

hányást okozott, sápadt, s a szájíz fanyar

szokott lenni. Ámde mindezek mellett a ga

ratban semmi legkisebb fájdalom sem mutat

kozott, sem pedíg nehézség a nyelésnél,

holott a rekeszizom alatti bélvonalban a

legerô'sebb kórjelek jelenkeztek.

Azon tünemények közé, melyek sz. ta

pasztalása szerint az öszike-hagyma-festvény

nek használata'ra be szoktak állani, az undo

rodás, hányás, hasmenés, hascsikarás, meg

haskorgás tartoznak. És pedíg azoknál, kik

a nevezett szert sokáig, meg nagyadaghan

velték, а fentebbi tünemények együtt mutat

kozlak, s ezek az elsli categoríába пайщик;

а másodikba pedíg azok, kiknél hö haskiüri

téseken kiviil még egy kevés undorodás s há

nyás állott be; végre a harmadikba azok so

rozhatók, kiknél Csupán undorodás, meg há

`nyás volt jelen. És igy sz. az iiszike-hagyma

festvénynek használatára elöállott kórtüne
ményeket az emlitett З serba helyiezi.

Az elsö calegoriába tartozó betegeknél

elöforduló kórtüneményeknek fészke a дуо

mor s az egész hélvonal szokott lenni.

.. Ezeknél ugyanis undorodäs, ln'lnyás,
eröslhascsikarás, haskorgás, meg székeröl

tetés, mind egyiitt mutalkozik. Az lindero

dást. gyakran hányás követi, néha azonban

csak magában tér vissza, s а beteget fáraszt

ja, kellemetlen szájizt, és a gyógyszer iránl.

erös irtózást okoz. Ezen kórjel néha ogykét

perez muiva mutatkozik a gyógyszer bevelele

után, máskor nehány óra teltével. A hányás

szinte ilyeténképen vszokott beállani, néha az

nap,.vagy csak a következö éjjel, és hosz

szabb шакалы“ т чаша; з majd kisebb,

majd nagyobb adagokra, az egyéníse'g sze-`

rint. A матем anyag zöld, vagy Barga, de

csaknem mindig szembetünöleg epés. Mennyi

sége változó; köz'ónségesen nem sok ürittetik

ki egyszerre, hanem legnagyobb része epe

tartalmu. Ezeken kivül még erös hascsikarás

áll be az egész bélvonalban, föleg mégis né- и

melyeknél а ködöktájékon, s a haskiüritése

ket meg szokták elözni. Mindezen kórjelek

idönkint újulnak meg, mi arra látszik mutat

ni, hogy a bélhuzam nyákhártyája csak idò'n

kint van izgatott állapotban.

A hasmenés állandó kórjel', csak a ki

üritéseknek száma változik az adagok men

nyisége szerint; 4—5 gramme-ra közönsége- h

sen 2-5 sz'ékletétel szokott következni; 12

-16-ra pedíg 15-20 is 24 óra alatt. Mi- ‚

dön erös hascsikarás, meg székeröltetes van

jelen, a haskiiirites` gyakori, de kevés és l
vérhasféle mennyiség ürül ki. Legtöbb beteg-u

nél a székletélelt erò's hasfájdalom, meg éga

to' érzes s csak hamar visszatérö erölte-tés

szokta követni. A beleg hasztalan erölködik, ‚

csak kis mennyiségü nyákos, vagy savósvé

res folyadék „vagy szél megy el töle.  A

kilirittetni szokott anyagoknak természete kü- r

lönös emlitést érdemel. Eleintengyanis a ki- ‚‚ l

iirülö anyag nem egészen híg; késò'bb nagy'

részt sárgás savós, szembetünò'leg epés fo

lyadék, és ha a székletétel gyakori, s ezt

hascsikarás meg székeröl-tetés követi, nagyon

hasonlit a vérhasféle kiüritésekhez, vagy a

zokhoz, melyek valamely rágó vagy izgató .

méregre szoktak következní. ¿ Az imént emli

tett kórjeleken kivül meg bö legszeszelválasz- r,

tást is okoz az öszike-hagyma-festvény az e- д

gész bélhuzamban, föleg pedíg a vastag bél

ben (int. colon);`4innét erös haskorgás is ta-m

_pasztalható, de mindazáltal a has nem szo

kott dobféle. feszültséggel birni, .minthogyv

ezen elválaszlás is, minta többi emlitett kór- _1_

jel csak kevés ideig tart. ‚ъ _ 'd

А sz. {тая másodikoategoriába hely- .l

Izetleknél, mint márv fentebb,_említetett, a
gyomorban keletkezö kórjelek, xmint az undo

rodás, meg hányás csalklkis merte'kben, _ske-AJ
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e' mé'g más шва! i5 , Ми annak сеешь

vö elehyefi a титаны utján a' wat птенца

тщетен behaínak? És pedig ezen kérdés

annyivai érdekesb, friińthegy а мышат

listák ezen gyógyázernek пашем, különösen

annak eröbeli hyposthenicus tulajdonaiban he

lyezik. Sz. e kérdésre nemmel felel, miután

a leirt bélvonalbeli kórjeleken kivül, semmi

más változást nem tapasztalt soha , а legszi~

gorubb észlelet mellett gem ,' a' 1651!“ ’m'akä

désekben. _. А

2~szor.' Az íz'e'sülesi Cs'úifiá'iŕ
gyógymódja vérbo'csátások áltialÍl

si. ш @semen шиит; à-_wgeŕélyesb

поъепепёз gydgymo'dm, i. i. ai Bamm-«fir

nêgy e156 náp-jaibaif з замыкающим,

meg a' ван-газет, vzgy а давай шатен

iéis'zëń картишки меть. ешь не

идти штат едущим а Ждут;

ш, xiie'gl á рте gym-wm; :m-y ' " "

ка: г‘буН âßîf s’ лагуmeins-sai' шт, Edgy am шиит

gyógymód àikialmaz'tà'sëéi. Éë ezen’ @§6ng

шиш? eiedniènyéz si; а“ тактик

iisszpontbsitjà: -à 1)= Üéüéiieifшвов свай ak'liöŕ répéseik :iz шатёьг'стт

gyógyifäsánáï ma; запит тат, На 5
lietegség Eezäetëń , ГбТёё' ä n'ég'ì Мирон

мышами: 265655 ты: вытащи;

а belager, és'iiîmeiffiiì ахай азиат, muy.'

re az élet'mů'ség'nëk' e" Шитьё?" душит:

náì sz'iílisége vain”. —- 2) A vërliocääfâä af

iwr használt* legcöriliei , штабы fz. an“ коши,

nagy мантией «стащат, es тата:

¿me ism-sierva', впавшие; :n Штатным,

magy поп adi/8_5’ haiäs ’ вам «от анаша; m'ër'y

az меж emiirew нашит vérbucsáiások

га зачетам, ezen maw «régis elëbe се

кты ш, ‚шт изюминок

ai: egësz* wi mmm man втащить

пай. -»

ЕМитщNYM m'ég

заснёт]: az'oń тратта : miszerint a 76:

ввезти után az érverésnek fokonkinl;

és tartásan kell meglassuini, s

заперты szüizsëg, Вову а hör hömérsé

ke а: тише! евушь vállozzék; inert me'g

esik „вы, heyy a'z érvefrés hirteien aiászáil,

a mellett pedig a bör hömérséke hasonló а

rányban nem enged, s ekkor tartani lehet

aitól, nehogy а fájdalmak az i'zesülésekben

‘ismeit tîieëgnîuffàrïäk, базу még más helyen is

‚ támadjanak. -Továbbá sz. azt tartja, hogy

lia a .Géi'gäcîsáfáâůî @fsöl È-'Q iiä'p à'fäft meg

fie-iff ¿iäniëfnë а râjaaŕnfäiaaf, aum ¿einem

i'eůeï a bá'ritâlóŕiï âyö'lierëâ Éyöëjŕiïâäâbäiî а:

фин! ‚вы жги: ŕëëróie'iâi; is' тащат

s а" tfóbßî Éelìßefi fór'ïeiekìï ènîiiìïè

Бегай 5665 5 кн: Àfärìii, "nrävéifsac'säiää iin-fiar

запит féméiënéuk, á* mit а fäjaáiüiánf

máä Мути is'ëézdeifëi? ищет, в шагу

¿näaap-mn ; ¿mf a' hefeg вещающим,

ЕЁЁЩёЁ'ФЁМепёёЁЁе meuk, kam:

iii-immer’ ш. se. @página sie-rim а т

mma* Миша même; а над? véreaé

‚гуаши: sisi аг затею is me зане} напишу

а} ваг: гъшёэт‘вшее тем, 156 ватт

âlinak Ъе; stu> érveŕés паришь 1952611; A'

fájdalmak, а ńeiye'cf Позу @imi-1mm, meg

w'lä'velllhek, s egyik izesiiiésböl a má

sikbn темы: áö, v. legalább régi helyökön

Maasai megmaradnak, s néha fehér dag

mand bâti-à», melyet alig lehet a legjavaltabb

„шиш is e-loszlatni. Volt eset, hol az>

em eierütlenitett betegné-l rosz indulatu

шатен is fejlödött ki, melynek halálos ki~

menetele voit; másoknál pedig több hétig

Шеи; hasmenés merité ki a beteg életerejét.

Buien окопы fogva sz. a szóban levö kórnak

ввёз: lefeiyïása alati ismételt gyakori vérbo

сбиты-душ ajánl.

3"-szor. A salétrom használata.

Куше: heteigl használta csak e gyógyszert,

напоминавшие“{zeiülésì стал szen

1 ’l
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vedett. Az adag 30 gramme-nál nem volt so»

ha nagyobb, és Жгу miután sem az adagok

nem voltak eléggé erösek, sem pedig ezen

gyógymód alá vétetett hetegeknek száma nem

volt annyi, hogy abbul valami következtetést

lehetne vonni, sz. azon észletét, mely sze

rint az emlitett esetekben legkisebb hatását

sem tapasztalta a salétromnak, maga sem

tartja eldöntö erejünek. (Arch. génér. de

Méd. tome IV. Mars. 1844).

Ka rá с s о u y i.
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119. A цап“ égetéséról: — D_r.

Rieken után.  (Metternich herczeg

inditványzására közli Dr. Jäger F.) - Azon

sebészi gyógybánás, melyet iljabb Dr. Du~
eros — jelenleg Párisban - nagy terje

delemben alkalmazott, s általa ,Pharyngo-'py

rotechnie‘ nevet kapott, а hig maró könle

geggeli (liquor amonii caustíci) égetésekben
(eauterisatio) áll, melyek vagy:y a) kirekesz

Щека garaton, lföleg ennek a plexus pha

тупиц/эдак megfelelö hátsó falán; vagy b)

egy-idöben alágyinyenyis, kiilónösen ennek

' hátsó; ‚щади és ahátsó-orrlyukakon (choanák);

шву (5)51; Evustech çsöve garat-nyilamán ; vagy

тёще ;d)¿ajszájpadlat9n, közvetlen a felsö

harapófggalr mögött, vitertnek végbe.

ï Mig Drf'Duoros a‘d) alatti égetéseket

ésupz'm а féloldali- föfájás v(migraine), a с)

alattiakat сваи a siketség (idoges vagy me

revedett) ellen 'alkalmazza; másfelöl az a) a

latti égetések birodalmába igen számosäidült

és kiilönösen ideg~kórokal, Ívont bé, ezek:

a dermenet, a deliriumvtremens, a семер

sia, epileps. és ecclamps., hypochondria, hy

steria, „дешев, vlziszon'y ,- gyomorfájások,

hányás, a felsö темном s aV nyer szélhü

dés Vutáni bénulásài , árczzsába, köszvényes,

csúzos fájdalmak, катета hurutok, vaz

áltüdösorv, mi alatt Dr.4 D. a plexus pharyn

geus ideges felmagasztaltsága által egyiìltérl

zöleg (sympath.) elöidézett idegfájdalmas Ы—

lapotokat ért, melyek a nélkül hogy valóban

tüdösorvok volnának, ezt mégís színlik.

A plexus pharyngeus égetéseinál D.

következöìelvekböl indul ki: A pl. pharyng.

szerkezeténél fogva s a ‘test legfontosahb 0|- 

ganumivali összeköttetése által (minò'k az agy,

gerinczagy, ишак, szív, altest-zsigerek sat.)

az állati s organika életnek tulajdonképeni

regulatora; teljes _joggal nevezhetnök т а

liégin k ö z é rz é k é n е k (Sensor. communc.).

Eszeríntminden helybeli behatásnak reá»

ja, mindazon részekben, —— miknek idegeí

képezéséhez járulnak, vagy melyek kül'ónös

idegágozatok által vele kapcsolatban állnak,

hathatós ellenhatást kell szülnie. Ezen ellen

hatás létrehozására, mind vegytani alkotása ,_

mind gyógyszeri hatásánál fogva legalkalmasb

щека hl'g maró könlegeg; mert egy résztmint

égetö-szer elpusztilja a garaton létezö izzad
mányokat vagydfekélyeket, s a takhártya nor

mál ‚давшим helyre állitja; más részt -
centrifugal erején-él fogva а lplexus pha

ryng. izgatása által, az egész organismusban

а berzfolyamnak (electr. fluid.) egyarányosb

eloszlás'át eszközli, mely, névszerínt a Пев—

több idegkórokban, centripetal irányt velt s

az agyban s'ge'rinczagyban meggyiilöngett.

A berzferö kisugárzását а plex. pharyng;
aliig mai-ó könlegecscseli égetések után lD.

azon tüueményekkel hasonlitja össze, _miket

Q_ ига-пата}: (явитесь) >kilöy'ellései hOZnak
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elö; s azt амида, hogy ezen tüneniények ve

zették öl leginkább e gyógybánásra.

S habár 'a garat égetései nern képesek

is mindenkor tökéletes gyógyulást eszközleni;

mindazáltal D. szerint a korcsvegy ellen irány

zelt általános orvoslásnak~ elibe kell azokat

bocsátani; minthogy a gal-at rendes munkála
tai csak a kóros termények eltávolitása Iután

lérhetnek ismét vissza. ' ч

Mellözve D. nézetei helyes vagy hely

telen туш, ezennel csak mübánását emlit

jük meg. Ó az ,égetéshez egyszerii, hosszu

fa pálczára rögzött szò'r-ecsetet. használ, mely

maró könlegecsbe mártatik. Rendszerintpárolt

vízzel vegyíti azt, melyet liz eröfokra osztá

lyozva — miknek leggyengébbike 100 resz

vi'zben 9-10 rész hig könlegecset tart ~

krystályüvegcsékben herd magával. Az e

gyén alkotmánya, kora, valaminta legyözen

dö kór foka szerint gyengébb, vagy erösebb

vegyületet használ, s ugyan alszerint intézi

az égetések számál s ismétléseit. ‘

_ А mütét alatt а beteg széken Ш, kezé

ben egy pohár fris vizet tartván, s fejét hát

ra hajtván, melyet csak igen gyenge s erze-

keny személyeknél rögöz meg homlokánál fog

va egy segéd. Erre feltátja száját a beteg, a

mennyire csak lehet, s a mütö kendövelbe

икать bal mutató-ujjával erösen lenyemja

nyelve t'óvét, hogy i'gy a száj s toroküreg

hátsó vidékei szem clé tünjenek. Ezután be

mártja az ecsetet az égetö folyadékha, s azt,

szorgosan mellözve az inycsap érintését, ne

hogy hányingert. idézzen elö, a garat hátsó,

a plex. pharyng-nak megfelelö, falára viszi,

s az haránt, gyors vonásokban, kétszer, há

romszor megérintgeti. f

Erre különbözö érzékenységü egyének

.nélkülönbözö t'únemények támadnak. Neme

lyek csak kissé na'gyobb égetö fájdalmat pana

szolnak a'torokban, mig másoknál gyenge,

rángatódzó mozgások mutatkoznak az arcziz

mokon, könyek ömlenek a szemekböl, 56:

esos kile'nellés áll bé levegö utáni kapkodás

sal, berzeröszerii rángatódzások jelennek

meg a végtagokon, fökép a felsök'ón. Ezen

tiinemények azonban csak néhány másodper

czig tartanak, s megrövidl'thetök az által, ha

a beleg, mihelyt a mütö ecsetjét a szájból

visszavonta, több pohár fris vizet egymás

után kiürit. '

Ezen égetesnek gyors hatása valóhan

némely esetekben igazán meglepö. Így látott

közlö egy kehben (asthma) szenvedö hölgyet,

egyszeri égetés ntán nagy könnyüséggel lé

lekzeni s nevezeles siirü nyákdarabokat kivet

ni; egy másiknak heves gyomorfájdalmaì leg

ott eltüntek; s egy ideges siketségben szen

vedö'lfju, ki az égetés elölt тигле: ваты

zsebóra ketyegését csak allg s homályo

San hallhatá, utánna két hüvelknyi söt láb

nyi шиш is jól hallá azt, s a hozzá intézett.

kérdésekre helyesen felelt. — Hasonló ész`

leletekre táïnmszkod'va,"D.y gyógyhánását a

siketnémaságra is akarja kiterjeszteni.

Vajjon a tengeri nyavalyában nem vol

na-e jó hatása e gyógymódnak? D. meglgér-v

te, adandó alkalommal azt megkisérteni.

-Legújabban Dr. D. ~még egy más Sebe

szi gyógybánásra vetemedett, t. i. az, arcz

idegeknek lenyomására az`állkapecs szöglete

s a csecsnyujtvány között s azt több ideges

bajokban melegen ajánlja. lA parisi orvosi a

kadémiának benyujtott emlékiratában e tárgy

ban következö eredményeket közöl;

1) Az arczidegeknek egész a fájdalomig

Ienyomása azen pillanatban lecsillapi'lja az

arczzsábat s a leghevesb migraint.

2) Ugyauezen fájdalmak, ha vértorlás

sal s а halanték üterei lüktetésével társalnak ,

nem enyhülnek e lenyomásra, hanem csak а

а:
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böséges könyfolyásos ideges megrázkodások

az égetések következtében szüntethetik azo

kat meg.

3) Mindkét arczideg összenyomása nem

szìinteti meg az egy oldalu arczfájdalmat. Ez

eseiben csak a szenvedö oldal idegére kell a

_nyomást tenui.

4) Egész fájdalomig menö összenyo

mása a foginynek bizonyos ponton, hol

elöbb egy fog állott, a szomszéd `odvas fog

щам sziinteti meg.

5) Egyes esetekben megelözhetni a пе—

héznyavalya kitörésél, ha a beteg hiivelyké

vel az arczidegeket összenyomja.

Ugyanezen összenyomása az arczidegek~

nek р. szerint a tompúlt,` siketségben is süke

resuek шиком, ámbár közlö egy elötte

megkisérteti es_etben nem gyözödhetelt meg,

vallon a beleg jobban ballon-e mintsem elöbli'?

(Zeitsçhr. d. k. k. Gesell. cl. Aerzte zu Wien;

1.844. 2-tes Heft.) Illes.

дм 4 Ш! «дюн при нм

gyitáláqu еду "1.1 mńdnîäméFñlî '.'l

Reveillé-Parisetúl. Sz. már néhány év elölt

mutatá meg az ólomlemezecskék liasznát a

genyedésben lévò' sebek behegedésénél. -Jelen

értekezésében egy `új gyógymódot ajánl, mely

еще! fris eiebelselY az elsifî törekvés ¿Mal le

теги begyósyiiafn akkénen, heey а аута:

мы és geuyedést, lfö шхуны aztöxfekvés {так történendë абаз/“318115815

kisebbíljük. Slzerzö> еще kimutetjai 1) A

sebek gyorSr вубвуыёзёмк lag:

gyakoribb akadàlyait. 15il,4,»alá:liiamì чёт

а sebek ritkán gyógyulnak be az elsö тёте]:—

vés által, többnyire gyuladásba és genyedésbel

mennek мы. Ezen tünemény azonban korán

sem alapszik a sebek természetében, hanem

valenzer ideeen wel, ша! elx'íhozqnirigerben.

А Ni-_szi'wás llaman hegyógyul; de ha a ай поза—

szabb Меда шагая! aA зашел, akker az.

гневным, genyedásbe magy Май, s csak

másodrendi'xleg {шеей be. т— A шедшим

ilyçnkog elölegesen az idegen testet.

щит _ß свах так; а 110505168! тащат

вит- Вт течты: шутя шт

шт шиш поит la@ а тем на—

amm» атташе kéneiisimek; ищи

а ‘nl’le viii. hörf, „жжёт ¿s immé

szecskék sat. Minél naggggli, kilepjedtelglm _és

sz'çìvevényesebb u_xáij _moet a pusztulgis, annál

kisebl) remeny van az elsö törekvés Ша!

çögténende" gdyoglyulásiiioz. E meliett miudég

тешьте! kell lennünk mind а seb nemére,

wie@ нефа а Seh Okára пёгче- Одуач эф,

meg тата вчетв- Ша! ,_ fian ¿les ëéëf

sel ждите elli, _bizonyáya sokkel {фар

nyсфер fog az elsô görekyés ащ beg¥ógyului,

mintl az, mel! vaiamely rqzsdâs életlen

eszk'çiz állal Катание“. Éppen ezt, mond

мы а szúrt-seiekröl. wil-sebek más зова

sem foguak a részeknek nagy elpusziitása,

zúzása és törése miatt az glsö hegedés ál

tal begyógyulni. A sebek gyógyulása tehát min

deg föltétes azon zavarra nézve, melyet az

aludt vér, sejtszövel.- es izomrészecskék hen

ne okoznak, s 02 а legegyszerübb sebtöl kezd

ve a legzúzolabb és legszövevényesebbiguáll.

2) Javallat. Elsë javallat mindenkor a se

bek elsò' uton történendö behegedéso lészen,

s ha ez ki nem vihetö, a gyuladásnak lehetö

megàkadályozása. Ez ugyan nem sikerül min

denkor, miért is sz. ‚ minekelò'tte még a gyu

la'dás elle-ni szerekhez folyamodna, а sebre

lehetöleg tökéletesen ráillö szivatyu-köpölylyel

(ventouse a pomp) él, mi мы а sebböl a

vért és a megrongált részecskéket kiszivatni

akarja. Sz. szerint nem létezik szer, mely

a gyuladás, következöleg a genyedés szakát

is, all'. my @stekken давшим, mini ёр

Реп annum, y@elli а minden.

ideeen réa'er натащи. На а; швеи гё—

szek дать 0 sehnen minden inng
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lés цените, а gyuladásnak is захватов, v.

давшем is igen mérsékßltßel; kel! lenni. Е

zen szivatyu-köpölyelgnek щитам.

за aznnban nem свай ‚ставил, hanem ta

paazwìásnn és észen és гаишник. Чт- 3) Tö .rf

léneti és tapasnalati tények. Едва

gyégymód катет voltl más' a мы kamm;

так 111111511 штущрщвж (Раут), kik

а kigyóharanás, пуда): 5m- мыsebeket ki зайчик, позу #i által ambie) а

bennléâezö mérget напиши. Ismeretes швы.

hogy, ha mérges sebgkre а lépköpöly elég

Когда аналитик, általa a veszély kisebbí

Mik. .Ezen móddal már Celsus élt 111111115.

kutya, vagy `mérges kl’ng harapásánál. Sz»

е ‘árßyban азиатским kiséxleßeket töu, aan

àMitja, йогу азов egyszerü вышей, тент Вт

zen méd Ша! стоявший, aokkal könnyeb.

ben ésY ищешь; вуёзуиН-Ж, mim awk p.„

щеЪуеЕге а. këzöuségesen hgßinákt навалены:

аШаЬшатш. A közéleùbeu is látjuk, mikép‘

тамады зеЬёв Магма, hogy az áltql a yértl

Sßhesebb тотем наш; miért ne ат.

щёк 191155: mi. ezen módem, а szivatyu-i

küpöly дышат 11:41. sat. 4) Шик

és: “чинивший: а) Езди шиш

сита mindful i@an шепча веЬЪб! leendö.

GMéwliêáâß, §st а természeb надаёт: ща—

kńèbeäßék h) Ennek манжете: а Sßhßek

elsö törekvés altali gyógyulása, Чану hq. ez

@l im érheäö., а gyuladás és gewedés Sza

kámk megrövidítéw e) Ezeu módem áll а

штампами Szivásában a seb секте?

iéß... шакал. шт részeeskék Qltávalíltamk.'

wink а bßhegedńst akadákyßzaák. Ezen 3..

állißámn abaPSzik аз egész bánásmómma;

na. Amman még. 3 ёзнеуёъен ñgyelgmbe Жен

www: а) А köœëly Мёда valamivel na

quhh lqugu а seb felületénél, роду ekkép

ez, agés; kíœrjedésébenlegyen а szivás hatá

si'wßk kjtéve. )àl-Minél hamarább тащит

tik а mél nagynbb remény van а

seb gyßrä атташе; c) Азlegkevéshe sem азиат, Aseb csgk а 3301:

ladás idösaaka alan Метан, еще: um

nem alkalmamthaßik a könöly- A мышц

ъёЬЬззёгй alkalmazága nem ища ki qсайта Szerek hasgaáàaaát. - .

Egyes tapasztalatqk. А “è

pölyne-k alkalmazása. ' A_an weren

Cséç Sher@ шатун, Муж1 а .régin

fïis въедет! а vérzéâ актива -álwl wel* ‘

юз, himk szerzs'ít>> ezen Майами матч

zásáraf Sz. поддал; 52:11 helyett, ammu

képöllgßl (пище а pomp ,_ 1115 légggivggw

мадам деяние) «ш, шеи ат ä-félß

elönuyel hir: 1_) hogy a nen; kßll ai;

капищ! grthçpünk, 2) hògy ш вешшпкёр.

meg n`em égèthetjük, s 3) hogy mindamel

пинту“ egöwo! шт ma'ikììdnüak, fökép

pen дышу ha а seb nagy és szövemènyes.

«.-f (каюты néhány kóreset).

SZúrt-sebcknéi annál szükségesebb а

köpöiy alkalmazása, minél kevesebbet vér

теней, minthogy hamarább Машина“.штативы, hogy а köpüiy nem ища: az.

egész seh felületére, mégis mindenkor lehetì

наш kevés menuyiségii vért is kiszìvnj, s ez.

által a gyógyulást elösegíteni. Sz. щ isméb

wbb példát hoz- elö, hol вшиванием ezen

bánásmód эта! gyors душит hon elö;

_... Harapçtt-sebeket a наш-551151: osztályába

lehet Целует, csak azon különbséggel, hngy

ъошра eszközëk ч— fogak  дна} вить

nak. Mipden esetben czélirányosau шагавший,

ha, а harapotb-sebeket kitágizjuk, azokat viz»

be апатии, s végre erösebb vérzés elölm-v

zásána a kéip'ólyt alkalmazzuk. Шеи-вши.

csak igen ritkán gyógyulnak be az elsö törekvés

знал , а zügth és швами részek, татам

а megaludt vér пазу Lömege mia“, щеки!

а югшёвдес álml ki Igel! ушаты, hogy а. 115—

gedés megtörténhassék. птицамиpöly z_etemesen теша а gyuladást. щ is

'si
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а seb'es részt'elöször lúngyos vizbe kellmár

tani, s aztán, ha lehet, a szivó szertalkàl

mazni. — Lött-sebeknél, melyek nagyobb

zúzással vannak összekötve, szinte igen ajánl

ható ezen müszer, minthogy a vérzést elö

segíti, melynek- ápolása minden sebészek

által ajáultatik. v ‚ -

vEzek szerintv a szivatyu-köpölynek al

kalmazása bizonyòs köriìlmények közt a leg»

alkàlmatosabb és ciélszerübb ‘szernek látszik

Ianni, mindenneklenávomására а зеььы, mi

gyuladást okozhatna, s á hehegedést akadá-_

lyozhatna, s has'zna nerń esak kényállitmány,

hanem tényekre v'an'alapítva. (Bull. de ше

гар. Novbr. 1843.) y l `

M e cz n e r.

180. l'lj módjn a путая-шт

tételnek; közlé Malgaigne a párisi se-1

bészi társulattal 1843ki Debr. 20kán. — M.

а közönséges mód után, vagy ha ezt haránt

metszésekkel köté össze, aszabad ajk-szélen

mindég horonyt látott hátramaradni, mi öt

ап‘а gondolatra vezeté, mikép a nyúlszáj tö

liéletes gyógyulása majdnem lehetetlen; a

minta sebészi társulat tagjainak közlései sze

rint is 5_6 tökéletes gyógyulásra, 60 tö

kéletlent lehete fólmutatni. Az ok és a ne

hézség részint a hiányltermészetében, ré

szint a mütételi báná'smódban alapszik. А

nyúlszáj ugyan nem állomány-vesztésegböl,

hanem aszály- és kifejlödés hiányáhól ered;

mi azonhan a sebészre nézve mindegy. Ezen

aszály' föképpen a kerekded két alsó szeg

leten van jelen7 melyek, pontosau egymás

hoz közelitve, mégis nyilvános horonyt hagy

nak magok közt, s ez még inkább kettös

nyúlszájnál látható. A mütét, távol attól,

hogy ezen állomány-hiányt eltörülné, kéute

len legelöl is az idomtalansúgot nagyltani, s ha

az ajkszéleknek kerekdedségét egészen elvesz

szük, az összeillesztett ajk еван- csonka заев—

letet képezhet. Egyébként а hegedélc össze

húzó ereje a hasadékÍJt méginkább fólfelé az

orrlyuk felé húzza.

Minthogy tehát ezen természetes nehéz

ségek el nem mozdíthatók, sziikségképpen а

mütételt kell módosi'tauunk; -— s ezt czél

szeriileg akkép teendjiik, hahogy az álomány

ból Iehetöleg keveset vevén el, a hiányt szom

széd részekkel pótoljuk; s legjohb leend, ha

e czélra a részletesen elválasztott nyúlszáj

széleket használandjuk. - A következö eset

szolgáljon magyarázatul. '

Еву 23 éves férfìunak egyszerii nyúl

szája volt7 mely baloldalt az ajk-magasság

nak 91 részét foglalá el, s igen kerekded

és vastag alsó szegletekkel volt ellátva. M.

a beteg elibe állott, s elválasztá ollóval az

igen nagyon lemenö ajk-félcet, s másik met~

szés által a fölsö nyúlszáj-szegletet ege»

szen az Jrrlyukig. Erre a betegnek bal Olda

lára-ment, s itt elkezdé a fölfrisitést, akkép

pen, hogy folülröl lefelé ollóval, mintcgy 2

millimetcrnyi távolságra a szabad széltöl, еду

karély-metszést képezett. Elérvén a kerekded

szeglethez evvel párhuzamosan s a legnagyobb

gonddal vezeté a vágást egészen азов helyig,

hol az ajlr szél még vn'zirányos volt. Így min

den oldalnak 2 ollo' vágásra volt sziiksége,

az elsö a szegletig vitt, a második a szegle

tet irta körül. -— 1 -

Az összeillesztendö seb 3 résszel birt,

egy függöleges s 2 oldalvást ferde irányban

menö résszel, ide nem számítván az elvá

lasztott karélyoknak véres felületét. Mihelyt

az elsö ш alul, közel az ajk börszéléhez,'al~

кантаты volt, az egyesülés azonnal tö

kéletesnek mutatkozott; ezen tü fólibe még

2 ш alkalmaztatott. A karélyocskákat M. tet

szése szerint vagdalta körül, s-azokat elölrül

2, hátulról pedig egy csomós varrattal illesz

té össze, s ehhez még, minthogy a karély

nak egyìk széle а másik плац nyúlt ki, egy



Sebészet ,Y ”отвалы; - 02

robar-tilt (Inseetennadel) mellékelt. 4ed nap,

ra a tük kivétele, 6 napra a fonalak kiesése.

mire egy vörös, gyengéd, 1 millimeternyi

szeles hegedék tünt. szembe, mely ott, hol

az az ajk-nyákhártyához közeledett, mintegy

2 millimeternyi szélességgel birt. Ezen heiyen

a hegedék megferditott V formájában mind а

két eldal felé vált, s egy kis, rózsaszinü,

hús-göböt vett körül, melyen semmi hegedék

Sem volt látható. Az ajk a mütétel helyén kis

sé vastagabb. —— A sebészi társulat, rner

elött ezen mütett egyén 15 nap után bemu

tatott, nagyon meg volt a szép és tökéletes

gyógyulás által lepetve. (Malgaigne Journ. de

Chirurgie Jan. 1844). _

, »  M e с z n e r.

Е„1

“L А belsö пучины-чаги",

mint Мужу-ценил:nnód a думцы.

můtétel Маю-имам; Вг.‘Рг. А m m 0 п

tit. orvos-tanácsostól Drezdában - H eiste r

ideje óta a sebészek különféle módokat javas

Iottak a fólsebesített ajkszélek egymáshozi

pentes érintésének biztesitására. S e tekin

tetben mindnyáján> `a hiányt a tůkben gondol-I

ták rejtve lennî, a ekkép történt, hogy az

egyik szövevényes, a másik egysaèrii, a har

madik ezüst, a negyedik arányezolt tüket а

jánlott. Újabb idöben L a'n e nb e с k ismét

a csomós-varrathez tért vissza; legtöhbon a

zonhan D ie Пе п Ь а с h hires gembestii-var

ratávaléltek, melyröl már Blasius xnehdá,`

hogy az minden egyéb elökészületeket szükÍ

ségtelennlily tesz. Aznnban némely legújabban

közze _tett esetekben,` melyekben szinte ezen

Diefîenbach-féle gombostük alkalmaztat

tak, a siker éppen nem volt kedvezô, inert

a varrat fóloldózott, sa nem egyesült ajk-ha

sadékek tatongása áliott be. Ezen eseteknél

sokkal elöbb sz. egy iìatal embert-orvosolt,

kinek csekély mértékü nyúlszája volt. A nyúl

száj-szélek 'eltávolitásafután csudálkezással

látta A., mikép a hátsó feliilet és a tulajdon

képü аки közt fekyò' Vélétniiiyes ~állemany, fól

(mgmt,l` s sz. azonnal átlátta, hogy itt ¿fökép

a hátsó részt kell egyesitenie.„Legelöl-is halty

a belsö .sebszéleket-illeszté 4 csemós-yarnat-, ‚

tal egybe ,_ s csak ezen belsö`varrat utánal

kalmazáa Dvießenbach varratját. -è- Asi

ker igenl fényes volt, mertmütét utján _alig

maradt nyomaaz ezelött a képet igen el

tei-zitov nyúlszáinak. ад Késò'bben шаль

zen módot egy szöke, igen gyöngédwkettös

nyúlszáju~ gyermeknél _ alkalmazá , _ugyanazen

eredménnyel; sezbirta sz.,arra, hegy mii

tétmódját ¿lovábbi vizsgálat vegen _közzel югу

gye.l A miiteyát.V köyetkezöképptm hajlëtík yeg

110. на а szelek keuöleg гашишем, ‚в ne,

. a fölsö ajak. а fólsö állkapocstól történt kelle'

elválasztása után, a részek pentes összeillesz

tése lehelségessé lett; akker hátul egy erös

kétszeresen összetett. czérna-fonal, egyenes

ш segitségével, csomós varrattá alakittatik.

Minekelò'tte а varratoklekötetnének, sziiksé

ges a fonalokat mind keresztül húzni. Legelôl

1110156 varratot kell sebészi csomóra kötni,

J utóbb az alatta fekvöket sorban. Erös de nem

igen vastag csomót kell csinálni. A fonal a сво

me tövében vágatik le. Az uloisó hátsó var

rat I_ehetöleg mélyen a vörös ajk'szélben le

gyen' helyezve, hogy az ajak-állomány ekkép

mindenho'l'à legpontesabban legyen egylìvvé

illesztve. Ezen alsó varnratnak kettös haszna

van, mert n szòres összelartásen kivül, az

азы még 1е1е1в'1з”ь.122а“1‘з ekkéń“ azen el

terzitó behorpadás származását akadályoztat

ja, mely az egyesülés helyén szokott _töbh

nyire támadni. Ezen belsö nyúlszáj-varratnak

legkitünöbb haszna, az elválasztott volt ajak

állománynak szoros együvvé illesztésébenláll.

На az, ily hátsó varrat által összeillesztettnyúl

szájat elölrò'l tekintjiik.. meg, akker a melee

széleknek erös tátongását fegjuk észrevenni;

miböl önként az következik, hogy közönséges

таты-шиши, .hol csak a melsöyarrat al
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вышит, а нам miek мыт!

gása' тёк-М ifissià, finely csak lassen lassan

тешите ki. А niellsö' sebszëlek'fiek

mêstmëges egyesítèäêt illetö'leg; ez Dief

сенна-св múdja вить fegiökéleiesebben

таит; ez англ i) А Регзтгбъ

ìölësůńöäérinfêse ЕШЬ": elö a 5915526

met 21 añme а véko'ny és sima- tak

653!!! тем nigeflik a ваш ŕéfszekel. 3)

шведу ищет ìöîfetkèîñiënye a

vön'aln-y'i egyes'ŕtés. штамм inégis

лещ äiüitlenhol hiszi si. ezen ушат анш

тШаббтй. Mort hal a hátsò varrat j'ól alkal

тмин, akker elölröl csak igen kevés utó

seg'ëlyfe van sziikség, s ekkor gyakran néhány

vékony {Штата csomò's тати szinte elegend'ö ;

ezenkivül meg шитыми kell venni, hogy

gyefmekeknéî а föísö ajk kevés цап nyújt a

È'i'effen bac'liàféie' varrat alkälmazására. Mii

тешит: hidegbomgatasok тешат теНеп,

а liâts'ó vai-YM гей; le nem теми, miglcn а

kika

sebek тщете egyesüiëse feiernem идут: ; fem mieli-ig зет: Амы не.

гаъ elönyeiz egybefogmvä, а köveikezà; 1)

A belsö nyú'lszájvzŕrrat legbiztosabb'an, legerö

sebben s a legjobb helyen közve'ti'ti а kette

választott так egyesiilését, а néfkîìï, frong

hosszabb ott maradása állal, az идиш: kül

felületét iegkevésbé is вышита. 2) Hä dz' elëg

magosan alkalmaztatfik, ott t. i. hol à теа

ajakrész mülétel által a' Fólsö állkapocstôl #á

lasztalott el ; акт akadályozza'` a' fölsö

ajak és állkapocs каш igen is hamar és ma

gas összenövését, s ekke'p szinte az egyéfli

ként riividebb ajak meghosszalib'r'tásárd Szel

gál. Ezen varrat oly hatalmas, hogy gy'e'r

meke'knél sirás által annak elszakadása, s а

seinesl sze'lek tátongása зона elö nem» танк.

(v. Wall:th u. v. Аттопв 10m. l’. сиг. u.

Angenheildß. N. F. Hf. M Wj Í дчг'ч т _

Мести.

 

‚ im“

_ ‚ теней гнетет es kunnen.

 Тающим наши

a m’ “о egyefem sebész'i ива-ватт; _

e., i.. намаза .L pr. ur elöadásai után közli Dr. Kovács-Sebestyén m. k. е. seggi

ш. Közlés.

l Kmdlltértágulnt. (Vége.)

"5" Az ütértágnlatok eles-ztá

з’а; Eddig az ön'kénytes (spontan) utér

сдвиг—секты зимовать, s ogy садами,

hogy ezek minden иноков befoiyása nél

lll“ feilf'íůŕlek ki.

\ “тент az ütertâgiriatok magyaráza

жёны: egy màsodík sorozatàra' штапель

az Штатив тематики oly nemé»

ŕöibsïöfài'idńälr, a тет? az [Нант—566 репа

совам türkészéseirleli зудит tárgyává

_iii-w #___-__wa- ff

lett, ez az angol orvosok által úgy ne

vezett Alneur. dissecting.

Ezen шитый az utéŕ hek és

közép'hányáinaä önkénybes széßszakadä»

sa', >és ennek Мышцами az edénycsd

sejthártyájának' надуть terüietben Юг—

im гаммам ш: тушек ш. _- En»

niek okai: il) azY memes тётей és

тёщи-Суй finom, gylmge витязю, s

ás шедший, eseizbe'n' живите наш:

állapota, шву а vértëmegiíek бившег

шахт és whs тешит il) Az щёки
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hárty'ák szövetkörai’, még pedig 518201—

nak îdult gyuîädäsa, és а sejthlïvely Кбит

пуеп felväfhafösága, úgy hogy а két bel*

sö ütérhârtya ez'elì Rifeszulësét' és- ki

tágnlásâl; korlâfozó támjoktóf -- а seit

hüveîytöl megfbsztva, könnyen s шпаг

hamarább eIszakadnak, meńnéî karosabb

az metö egyén, mìdön'îs а2‘ ütérfalak 116

rêkenyebbek és porféìîonyak. Az пета

guïatok ezen пшене], melyek свай а

fuggeren jönek' 515 ‚ szîvtuitengês és а

bal" s'zîvgyomroe's cse!ekv61eges kŕtágulfása

van штате összekötve; 5)-112' тёмны

па1‹ mât emlitett kásás elPáînìâsában má

sodik faîâtl fefìůk a „теневым, ше1у

а szóban Yévô auevrysma dìs'secting 016111—

lását föîtéteîezi. ' Ä belsôr метании al b6

teges helyen törékenyekké lettek, a sein.

rêteg el'le'nìfen ugyzmbtf 11511 van puñadva,

s el'len'tá'lfó’ „выводам mlrtatl azél'hä` 15 azT

elöbbíek ktïnùyen авт—106111811, mialàft a

sejthárzya- п‘оааедсш vér вы а т е

lßbbítöl eröszakosan eivái'asztatik'. Az illyen

'útértágulatok hasonlóan mindìg a Mggé'ŕan

Маек е16, é's többnyire дешевые kor

ban; ezek iS, midi, az eläbbiek, mindenkor

Szì'vtágulás ês szîvtultexzfgé'sselI párosuîvâk.

3) Az ane'vŕ. dissecting elöäHáS-án'ak har;

madik okät teszik а fekélyedésï l'ßlyalnwîrlÀ

vagy magában az mêrben , mint vaîamely

mérde “пеней kórai, тазу а‘ szomszéd'

szövetekb'en; шей ez àitai' a ŕekélyzési

штамму шаг neâvesíten шатёр.

t'yäk' lazakká és' puhákkú lesznek. A fe~

kéTyzèsi fofyamok а 118155 Мёпупёгеуёщ

vagy hártyában scha sem кашами; a

hefsö Btérhártyân sokszm' fekêlynek né#

ieu. kâsásodó roiyam-eeljességgd нет юг

kélyesedů termêszetu. v

f Нет kevésbé пазу теша: képe~

zik az mêrtágulatûl'nak, а külók0§

áîta! észrevehetöieg etöhozefe вешает

tok; визави az вышек ellentét Sne

rim! áltfaläään sebmlési мамаши

tokn-a-k --« traumatischa Anew4

ry'smenf ы- nevezzuk. Ewen alosztásñ

elvet ann'âlly örömestebb ñogadjnk el, minl

hogy 02 gyakorlati изымают nagyon

fontes és a czélnak тешила; mídän to.

vâbbá' az iltêrtágulatoknab valódi 65 {thri

êrtáguîatoklra törtém'í felosztása, as 111611

tágwläwkae létalapjak szevint наш kuilînf'

Menen el, ès' а keteö кыш Шшёп пам—

rokat nem állit fel; men miat M614, al

valódi álütértágulatokbót anni( további lafo

ly'áea" 51511, аи ütértägulatok fejlôdnek ki,

és» mégis am aiap~kóv és gyógaymód mim@

keîtönél'annyìva штамм, mini ég а: fäidw

1181. - А következßkben а: 501931151 Mél#

tágumok oszßályát абы-1113111: . rßvid mi!ç

bam,- és а megtörté'nt sértés fokáhos 1:16—

pesa ватта fajait штатным тез;

1)- заставы) értelemben veu'. sbbzési 111;

értá'gulat; 2') a sebzósi awrysma 1118509

ting; 3) az 111. és 4) .a “Магнит

üténägnìat - amvxysma spuńum 01

varîcœum.

I. A магов é rt el-emb g1g

veu sebzés-ì вынимать (“вы

1‹ё1уеЫэ 'Foku sebzésf' befolyàsok eredmé«

nyei; eiöhozhatja ezeket vonesolás (воп

tusio), ugrás, rázódńs, szokatlan 01615

szités stb. Ez által az illetett s érdleklerst,<

heìyew szó'ßrüdésbe jéf a „тающим,

1‘0515а1 elvàlaak сдутым, 561 uéharéâß

letesen eI is шайтан; midön egy réa@

rö] az edény belhàvtyája, más részrfíl al

затмит é'pségben manad, 5 .es Ша] а;

herhártya а kulhârtyávak egyìm kifelgâv

путаник. А211у атаманов 361151116

jéßez tartozik: minds-n вшитыми:

также ‚ szembemnö „то: 116118159 21

tagok olyan részére, hol uterek folynakf.

le, és а sériós-utân выпившим egy

2
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мышам, vagyis korlátolt, lassanként nö

vekedó’ teriméjü, önállóan kopogó (pul

sirend), zacskós, vagy bizonyos véknyabb

részen i116 kikeblezés (Ausbuchtung) Шо

mât mutató daganat lett láthatóvá.

2. А sebzési anevrysma

dissecting. Ez a fölebb elöadott anevr.

dissectinghez hasonló, és lényege abban

áll, hogy a sejthüvely fölválik, s ezen

belöl mindkét belsö ütérhártya szétsza«

kad. Erömüves sértés s roncsolás által

föltételeztetik , mely valamely ütérnek kor

látolt helyére hatotl.

3. Állltértágulatnak nevezte

tik azen önállóan kopogó daganat, mely

valamely átlyukasztott litérböli vérömlény

következtében támadt, s ez oknál fogva

Wattman által igen jól találva neveztetett

kopogó vércsomónak (pulsirem

» de Blutbeule). Az ütér átlyukasztása met

szett, szúrt, és Щи sebek àltal föltéte

leztetik. (De elöállhat ez a valódi 'utér

tágulat zacskójának elpattanása következ

tében is). А vér a környezö sejtszövetbe

ömlik ki, és azt vagy пану kiterjedésben

oldja el egymástól és minden szomszéd

képletekbe átszüremlik - e l t e r ü l t

álutér tàgulat - а. spurium (ИНЦ

sum, - Foubert szerint: a. spurium

primitivum; —- vagy a szomszéd képle

tek az eröszakos kitágitásnak jobban el

lentállauak, a nyirkizzadó lobfolyam által

még inkább megvastagodnak, s ily mó

don egy zacskót képeznek, mely az ütér

lyukat körülfogja; az ily. ütértágulatot

korlátolt àlutértágulatnak -—

а. spurium eircumscriptum — nevezik

közönségesen, Foubert pedig a. spurium

consecutivumnak --— (másodlagos, vagy

következöleges álutértágulatnak) mond»

)a ага.

4. A visszértágulatos 11t

értágulat - a. varicosum - az ut

érnek а szomszéd visszérreli közös'úlésé

ben áll ; leggyakrabban elöhozatik met

szett, szúrt, vagy lött seb által , mely

az üt- és visszérnek szomszéd falait egy

szerre sérté meg. Ezen közösülés azon

ban önállólag is elöállhat , ha valamely Ш

értágulatos zacskó egy vele összenó'tt

visszérbe szakad be, azért is ezt ön

kénytes visszértágulatos 'utér

tá gu l at n a k - a. varicosum sponta

neum, - az elsöt pedig se b z é si

visszértágulatos ütértágulat

nak --— anevr. varicosum traumaticum

-- nevezik. Ez utóbbiak Scarpa szerint

vagy ’utértágulatos visszértágu

latnak  varix anevrysmaticus —

neveztetnek, ha az üt- és visszerek kö

zött közvetlen közösülés van, vagy v i ssz.

értágulatos ütértágulatnak -

anevrysma varicosum ~ ha az ütér- és

visszérlyuk között egy kis korlátolt álüt

értágulat van közbevetve. Ezen álütértá

gulat, nagyságára nézve ritkán halad meg

egy diót vagy tyúktojást , de mégis több

nyire jelentékenyebb tapintatu daganatot

képez, mint az 'utértágulatos visszérdag

~ varix anevrysmaticus. - Legközön

ségesebb sebészi visszértàgulatos щепа

gulat az érvágás utáni, s ez а karütér

és az átvisszér (vena mediana) ниши.

Ш ó b á ná s. A mütétel után bete~

günk ágyába vítetett s mérsékelten elc'íre

és egy kevéssé balra hajtott fövel vizirá~

nyosan (внесем. Alig egy óranegyed mul

tával arcza elhalaványodott , látása killö

nösen jobb szemén homályossá lett; fejé

ben kábultságról, széldülésró'l panaszko»

dott, lélekzete mély , egyenetlen szagga

tottá vàlt, melyhez az egész mellkasban,

különösen a szív táján nyomó s feszitö ér

zés szövetkezett, érverése egyenetleu77
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szapera, s nehezebben elnyomható volt.

E tllnemények, mint mind meg annyi je

lei a háberitott, torlódásokat ekozó ren

dellenes vérkeringésnek, hat obonnyi ál

talános vérbocsátást igényeltek. Erre a

vértorlódási tünemények nevezetesen а

lábbszálltak ugyan , de új serege шт 1'е1

а kóros váltezásoknak: a beteg egyik` á

julásból а másikba esett, пазу lankadság»

ról és levertségrŕil panaszkodott, jebb

oldali végtagai elzsibbadtak, érzéketlenek

s a bal oldaliaknál hidegebbek Iettek, a

beteg nem tudá azòkat mozgatni. Jebb

szeme látája kitágult, látása határozatlan

és homályos, feje bal oldalában kábult

sag, jebb oldalában kepegó fájdalem ál

lott be. Az ütértágulat kisebbedett, ta

pintás alatt _puhábbnak tapasztaltatett, a

lllktetés is nevezetesen kisebbedett , az

érverés szapera, kìcsiny,  s könnyen

elnyomhatóra változott.

Az ájulás hídeg vizzel történt fees~

kendések, a törzsök vizirányos fekvése s

eezettel való dörzsölések által csillapitta

lett. A fölizgatett edényrendszer lehango

lására gyüszönye-forrázat rendeltetett, e

szer azonban émelygést, hányásrai ingert

okozván , félretétetett s helyette óránként

10 esepp horostyánmeggyviz nyuitatott д

а miitétel helyére hideg berogatások al

kalmaztattak. A következii napon a vér

terlódásek újra beállván, ismét 6 eben

vér beesáttatott, s a borostyánviz te

vább is adatott. Erre az ájulàsok ritkultak,

a beteg csöndesebb lett, sziv- és érveré

se még mindig szapora volt.
Harmadnvapra kellemetlen köhögés ál

lett be tagszaggatásokkal s oldalnyilalások

kal pàrosulva, mely tünemények azonban

a mellkas bal eldalára alkalmazott mustàr

kovászra s melegen tartásra sokat enged

tek. - Negyedik napon estve lázas moz»

galmak állottak be , melyek vizzadással

végzödtek, s erre nyugalmas éj követ

kezett. A seb tájéka mérsékelten dagadt,

vörös és melegebb volt. ’

Ötödik nap a kàbultság és tagok

szélhüdéses állapota szůnni kezdett. A

kisebbedett ütértágulatban a lüktetés nyil

vanosb len s спаек hátsó felén fájdalmai

érzett a beteg, mely azonban naponként

kisebbedett. A mütétel utáni 16-dik na

pen ismét köhögés állott be, mely alatt a

lekötési helyen alól különös feszülést ér~

zelt а beteg , ez azonban egynehány sze

mer Doverporra kimaradt. Szédülés , fej

fájás, hányásrai inger, korenkénti köhö

ges, - melyek a můtétel elött jelen

voltak, egészen kimaradtak, а beteg ét

vágya megjött, s a kapott gyönge étele

ket eltiírte és rendesen megemésztette,

és ely állapotban volt, hogy а sápadtkó

ros és a vérveszteség által elgyöngült e

gyén vérképzödékenysége növelése tekin»

tetébiíl tejsavas vasélecs , kénsavas kinal,

kevés mákony- és ezukerból álló labdacsok

rendeltettek. E szert azonban harem na»

pi basznàlat után , mivel emésztési zava

rokat és hasmenést okozott -— kihagyók.

Tizenkettedik napon a mütétel után az

iltértágulat szemlátomást megkisebbedett,

lüktetni csaknem teljesen megsziínt, s а

mint ezen helybeli tünemények heköszön
tek, a jobb végtagek és jebb szem szél-v

hüdéses állapotja ůjra s még nagyebb fo

kon állott be, mint elöbb, s csak késfíbbV

hetek multàval sziint lassanként. A lekö

tési fonal 14-dik napon magától kivált,

minden utóvérzés nélkül.

Az lltértágulat késäbben elöfelé isf.-y

mét luktetett, de sokkal homályosabban,

mint azelött, - kidudorodásai Alelapnl

tak, шт, fel~ és lefele napról napra
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шить .lem A sebben mérsékelt Ige

nyedés állott. be, mely szorgos kinyemás

és tisztán-tartás állal lávoliuntoii el. Ké

sóÍbb a beleg emésztò’ mííszerei 111111005

se tökéletesen rendbe jövén, belsó'leg is

mêt zsongitó szert kapott, mely eleozke

(iriïol. fibr.) fó'zetböl és Szénsavas vasé

lecsböl állott, s а beleg jól eltürte, hasz

náiatà alatt halvány színe élênkebbê lett,

miiködêsei rendesekké váltak. Az ütértä

gulat lassan kisebbedeti, а Iüktetés ho

mályosabbá vált s csak elô'felé volt êtez»

hetö, hâtul pedig falai а vér képzó'déken'y

alkanészênek 1erakoaâsa älen mindinkább

b_e'vonáttak.

Vëgre kiilsô'leg a bevonödâs ‘és a ki

tägu'lt edênylalak összehuzódása 0165031

tëséi'e, borogatáskëppe'n timsóval kevert

ŕatan-fö'zet és méxsékelt nyomás alkaimaz

tatot't. Ez?.A t'óbb ‘napig' sz'embe'fîìnó' s'iker

rel Ib'a'sznälta is а beteg, a mennyibe'na tá

gulát sokkal laposabb lett; de nein 501111
ra fájdalo'm âllvándbe helybelileg, e nyu

ш 111110111: -Abngynis @gwa а bo

rogahást ~¿alkalxrmzmb

А mübéti seb ikét h6 киша alatt

begedés utján begyógyult s a mütött apr.

26»ikàn kórodánkat elhagyá, általánosan

jobb Шарит, meri; arczait Буднее ,pir

szinezé, légzési s emésztési mííködései

jé rendben és állapothan valának. Az 111

ént'águiat felénél kisebb lett, fájdalmatlan,

hátra-, fel- аи és elöfelé nem éŕzékeny

és nem lüktetett, sa lüktetésnek csekêly

jelensége csak elöfelé @y @onion-valt é

rezhetö. Y А

Ez utóbá-nási kórlolyamatbanшедшей csek _,jelenlélyesebb радиан .е- ‚

mellem ki, nem akarván а 301ш161уеие

uebb qpróságok hosszadalmas, napirendes

elösorolásával шпат a tinztelt. olvasót .

legföltimöbbek a vérkeringési zavarok és

ideges tiinemények, melyek .mindig egy

mással kezet fogva tüntekelä, :llegará

zatuk v¿zzlmban igen egyszeriì és léleuanílag

igen világos. ` ч

_Böngészet a támgyilagns ”оттаивании!“Мн;

Dr. Sehnepf Au»guszz, p. gyermekkórházi izgazguló- és {бои/05101.

1 (Vége)

A hänyás igen veszedelmes jel,

hogyha rögtön és minden megelözó’ ok

nelkül lepi meg a 2—4 'éves gyermeket,

s általa nem étkek, hanem nyàlkás vagy

epêsanyagok vetetnek ki. Többnyii'e he

veny agyvizkórljelent; s ezen gyanú'leg

nagyobb valószinüséggé leszen, ha а gyer

mek élesen fölsikolt, igen forr'ó Tejëthát#

ra veli, haya végtagok aránqug keyésbé

blik, s a has beesett. петард 115113705

ielentó'ségét fölfedezni, — Vha húzamos

belegséglefolyása alaig fordnl e165 kilyïen-lf

kor nehe а legszigorúbb vizsgálat. mallen

is bizonybalan marad , valjon fej- v. has@

bántalomnak következményeçel rigen rosz

szinte és veszedelmes, ha y".Llanlvány és

nyngodt изыщет 5 beesett hasu kisded a

fájdalomnak minden jele nélkül Женатые

len szagú nyálkás anyagokat, hány; legtöbb

gyermekoryos szerint ez gyomoreliágyulás

jele.; tapesztalatim szerint azonban nem

c_sak ezen kórban, hanem Imég erös màj

dugulás _és elkeményedésben is fordul eló'.

афише; alkotásn gyemekeknél minél
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vékonyabb s туманам anyagok ürittet- ~

mk ki шт , s mallette minél inkàbb le

lúhad az шиш puffadt has, annál veszev

delmesebb; minthogy ezen jelek ат nem

шкал sach öm-lik ki az agy ¿gynmnocsai

ban. н— Az внеш}: többségében ржет

hasnál а hůnyàs kevésbé veszedelmes, mint

beesettnél. ~ Gsecsemösöknél , midön

iii-fielen vés sokat морщи, gyakran e16

fordul atei v. lisztes pép hányása; Нуга

kor, ha штанг: táplálás ищи is индий:

a kivetés, nem jelentékeny a hányás; el

lenben nagy jelentó'séggel bir az , ha gyak~

ran fordul elfi', a lenyelt tápszer órane

gyed vagy hosszabb idx'í lefolyta után vál

шабаш! iirittetik ki; -— minthogy ezen

hányás Lübbnyire -a gyomomak igen паду

gyöngeségét, rickábban anual: elnyálkaso

dását jelenti ; ez utóbi esetben, ha egyéb

kent а -gyermek nem газу szembetünöieg,

nem veszedelmes jelentöségü.

.A hasfolyás a шатен folyadék

min'öségére nézve, következo” f6 шинь

зёзешшщаь :

`1) мумие fehér чаду -nyúlkás

ser@ aung ищет: ki, csekély кашалот

sk_eveset érzékeuy has mallen. -Ez h u

rutos hasfolyás, albasi burnt ш

lajdgaa.

2) Megelözó' пазу „шпата

s erös ulán bô savós, fehér тазу

zöldes folyadék пайщик ki, mi cs úz'ovs

hasbáutalomban fordul elli; mimég

bizonyosbbá vábik, ha a beleg javulás ЦЫ

ш izzad, csak шва ideig s ¿ai/niais núl~

kül пата meg a làgyító сайт: „s yha lá

вузы pép'ek 'és {так áluil lseìn ногами а

legjobb életrend теней, néhány пар mulva

javulás elö. Ez`igen makaos, s az igen

fàidalmas sinás твои, saülöket és or

vest темы .aggaaztó шт.

3) iÉthiany, пазу naomi, :hö bär.,

nyughatatlansàg es пут? nelle“ пуд}

kás zöld anyagok шиш ki, lmi epéb

hasfolyásra mum; s ez, бы: так

gyakran az epevááasztó rendszerlaen bely~

belesiœtt сайте вогнута függ., шай

ran pedig visszeres vérkorcsvegy eredmlá'

пуе. Ez мы állapot azonban az elsö ¿s

màsodik évben nem еду könnyen Тогда

landhat eló’.

Leggyakoriabbak а zöldepe's és ва—

vós (csuzós) hasfolyások каш szövebke»

zések, azonban гите nem ritkán МЫШЬ

össze a sárga hasmenések a nyáillia'isokkal.V

~ Legveszedelmesebb jelentösôgü az a

pés savós hasfolyás, ha hlrtelen lepi meg

az azelöit egészséges gyermeket, ha igen

шашек, sötét, нёба maid nem тщета

nüek a Инте“. anyagok, meileth а

has nagyon beesik, a bó'rhc'íség arány

lag nagyobb a Гс}, mint a végtagolç»`

ban, `a gyermek hamar és пазу mér

tókben elbágyad, s fejét igen пеЬегш

bil-ja ‚ azt idöszakonkênt hátra veli s löl-Ay

закон. Ezen hasmenés többnyire agyviz`

kórra mutat ; ámbátor саммит, hogy

nem тип е kórállepot belviszonyát is_

nemlehet шита hozni, s bizonytalmî

sá-gban шатаний, valjon а föfájäs epés'v

b'àntalom eœdménye-e, Фазу шумит“

4) -A матем топает: :isszevágiiu`

tojàshoz hasonlít ‚ mely имеете загва.

szinìì, a lég'behatása Ша! csak hamar meg

züldül. Ez >zisavanyu csorv'ás has

t'olyáïs (D. sam'. acida) шиит, mely

néha’ valúságos epéssel изрезаны“: basse,

s ещё! leginkább az ¿mal kulunbumetbetik.

meg, лону emez már шатает zöld.

5) Vannak mindennemitì árnyëk'lat

mi miró шва-тж, во]: .haben »

геммами: iehérnyévd  járó зюзю.

lyási шавок ‚ mdyek *az eißö тетивы
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korban igen ritkán fordulvàn elc'í több

nyire oly vérvgâltozásra mutatnak, mely az

életnek csak hamar véget vet. Öt éves

korban s utána ez nem ritkán a hagymáz

el6-, vagy kórjele, s ekkor az agy nagy

mértékben bántalmas; ha ellenben a szem

fris, az étvágy nem csökkent, az eró’

csak lassanként fogy, s az arcz halvá

nyodik, a has pöffedt, de nem fàjdalmas:

igen gyakran v. alhasi görvély'-, v.gümô'

kórt jelent. Föképen nagy szerepet ját

szanak ezen sötét szinů büdös híghasok a

gümökór azon idomában, mely némely

szerzök állítása szerint, az alhasi hurutláz

után fejlödik.

Az itten emlitett híghasok egyébként

sziure, mennyiségre és szagra nézve вои

félekép egymással vegyülve, összekap

csolva, vagy fölváltva fordulhatnak elö. -

l A vizellet'i folyadék mennyi

és minösége gyermekeknél', annak nehéz
gyííjthetése , s wiekélyl elválasztása miatt

sokkal kisebb jelentöséggel bir , mint ko

rosokliál.

A ‘görcsös húgyot csecsemök

nel nem lehet meg klilönböztetni, mint

hogy szine rendes állapetban is igen vi

lágos. Bitkán tapasztalhatni lázak- és lo

boknál vörös barnás vizelletet; leginkább

még alhasi lobok és epés lázaknál, melyek

fò'kép májpölîedséggel összekötvék. llyen

kor a vizellet néha а ruliát sárgára» fösti,

melyjelenés gyakran а sárgakór elöjele.

Fontosabb ennél, gyermekeknél gyak

ran elöforduló s könnyen elnézhetö ‚ а vi

zellet, hólyaggörcs által okozott, nehezebb

kil'íritése. Ennek lehetöségére azonnalfor

ditsuk ñgyelmünket, ha а gyermeket e

rösen sirva, f'ólhuzott czombokkal s resz

ketö karokkal látjuk, s alhasi zavar sem

mi jeleit sem tapasztaljuk. A vizellet

ilyenkor cseppenként ‘urittettik ki, s a

gyermek eró'sen sir; megindulván erßsben

avizellés, a fájdalmas sirás is azounal зай

nik. Nehezb a kórismeret, ha a görcs а

latt egy csep húgy sein bocsáttatik ki , s

ekkor csak az által nyerünk némi támaszt

és biztositékot, ha gyakori és szigoru vizs

gálat után ismételve tapasztalandjuk, hogy

egyszerre megindulván a vizellet, a fáj

dalmasanl siró gyermek is egyszerre nyu

godttá lészenA Alhasi csorva jelenléténél

is ezen coincidentiák teendik csak hiztossá

kórismeretunket. -

E v ésre nézve két fö kiìlönbség ta»

pasztaltatik, az étvágyhiány t. i. s a

falárdság. Az étvágyhiány viszo

nyai többnyire а korosoké szen'nt megi

télendök azon észrevétellel, hogy 4azt

gyermekeknél minden erösb fájdalmak ké

pesek elöhozni , s hogy néha oly ioku а1—

hasi zavaroknál is jó étvágy van jelen, me~

lyekkel korosoknál mindég tökéletes ét

vágyhián-y van összekötvc. - A falár d~

ság vagy minden étnemekre, vagy csak

egyes ételekre vonatkozik. Az elsi'í állapot

eró's természet'ú gyermekeknél néha csak

rosz szokàsból támadott, s nem kórjelen

tös; a második idült korcsvegyeknél, me»

lyek az alhasi mirigyek- ‚ v. tüdökben ké

peztek lerakodást, nevezetesen a görvély

és gümó'kórban, szokott jelen lenni, s e

falárdság igen kevés kivétellcl tésztás tàp

lalék, fökép fekete kenyér utáni. Ha а

gyermek valamely eró's láz szůntével, mely~

nek föfokàn tökéletes étvágyhiánnyal volt,

mohony kap a tésztás étken s fökép fekete

kenyeren, azonnal erös görvélykór vagy

fejlödö gümô's lerakodás lehetëségére gon

doljunk. 

A s z о m j csak nem minden

forró láz- és lobuál van jelen, leginkább

pedig hasfolyásokuál, melyek gyomorcsor
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va hijàvak léteznek; mert nyálkás „дуо

_meresorvánál a gyermek sem nem iszik,

sem nem szopik. Ha halvány 11616, hervadt

arezu gyermekek tiszta vörös nyelv mel~

lett eró'sen Szomjasznak , 5 egyébként

nyugedtak 651115 szemilek: rosz jóslatet

mondjunk; mert ez, ha nem csalódom,

húzamos és tompán folyó csúzes láz saját

ja, melynek elejét hosszú ideig tartó,

nem biráló savós hasfelyás és izzadások

bélyegzik.

Minél kisebbek a gyermekek, annál

kevesebb jelentŕíséggel bit az érverés ;

minthogy ez csecsemösöknél 616- 65 sebes

ségre nézve igen váltezékony. Minél 61651)

а láz, annál hamarébb válhatik erfikimerí

1651161 az érverés lassuvá, mi fölserdül

téknél nem tapasztalhatni ; igy a 111116501

vadás utolsó szakában is az érverés nem

szokott gyers lenni. igen lassu, s rendet

lenül vagy rendesen kihagyó érverés gyak

ran ugyan , de távelról sem biztosan jel

lemzi a fejbántalmakat. igen lassú, ren

detienül félbehagyó érverés tapasztaltatik

6-12 éves gyermekeknél némely alhasi

hurutlázokoak, melyek rendetlenlll folytak

le , s tökéletlenül biráltattak, lábadási vé

ge felé. Ezen jelenés azonban semmi rosz

ielentfiséggel sem bir.

Ha a halvány 116111, 5 nagy fejü

gyermek 1165611 kezd f 611 állni 65 járni:

agytúltenyészet vagy idült agyvizkór le

7i.

heló'ségére gondoljunk. Nehezebb ‘ játás

és állàs, 2 s több éves 6261611 már`

járni kezdö gyermeknél, melynek feje

nem túlsàgosan пазу, de homloka 526

165, szempillái hesszuak 65 tömöttek, fì-__
gyelmeztessen minket az augelkórbeálllhzil-

tására ; ha pedíg egyszersmind nyögés is

mutatkozik, ha bár külsöleg nem látható

gerinezcsigolya-dag- és görbülésre. A ne-lÁ

1162 és tántorgó járás elc'ibb ` virgoncz

gyermekeknél, 'beesett has mellett, nem

ritka elöjele a heves agyvízkórnak.

~Indula tra nézve ugyan 1161162
kórjelentös itéletet hozni, minthogiy akár

1111116 tartes tompa fájdalom, mely néha

igen nehezen fedözhetö löl, indulatossä te»

endi a gyermeket; mindazonáltal 'mégis

máj- és fejbántalmakban legnagyobb hara-vv

gosságot tapasztalandunk gyermekeknél.
Valamint egy részt tagadhatatlan, hogyv

2-3 éves gyermekeknél külömbféle mér-`

sékmények már annyira fejlödtek, hogy a

kisdedek fogyatkozó itélete s belátása mel

lett is, az izgékeny 65 epés (oholericum)

mérsekmény semmi lentos ok 65 kórálla

pet mellett, gyakori haragosság és makacs

sirás által fog nyilvánúlni: úgy más részt

szinte hiszem , hogy az 6156 esecsemó'kor-Y

ban, melyben a mérsékmények fejlödése

annyira föl nem tehetö, gyakeri 6165 si

165, nem indulatosságra és haragra, ha#

nem valamely kórállapotra mutatand. f

Górcsöi vizsgálatok a tüdölob s a gümös belzürödmény

кыш;

i Dr' zehetmayel“ F». a 65.11. béesi orvos-társnlat tagja és titoknoka, в bécsi

gyakorló orvostól.

' A górcsöi vizsgálateknak azen ered

ményei, melyeket ielenleg elliadnom sze

‘l 1.!
-.

rencsém van, ely kémleleteken alapulnak,

melyek hetvennél több betegen,' pontosan



'M' 'Illdmb- es glimös шайбами шаг; —- Zehetmayerwl.

шедшими“ ltò'risme веда, részint a» рт:

anyagolmn, részint a hullerészeken тё

tettek.

A góresöi boncztant napjainkban u

gyanazdn gyors érveré's шею, rner az

orvosi шаману tág mezején mindenhol

mutaÉkozik; vegytannali összeköuetésében

á Идя-гав! folynmok fùrkészésére alkalmaz

va, meglepä lölvilágositásokat kell maiden

[штата ‚ nem az egyszeril s sokáig igaz

gyanánt tal-taten állitás eldönteséreß helyé

be egy :'11 evangelium hirdetésére, hanem

az évezsedek óta ismertnek új támasz

peut ШИН megerösitésére, -—- s az а—

итак шт belgen ieendö fölfedezésére,

печёт eldödeink а té цуг. àlliták ; tovàbba

Wtatáaára annak, mikép alátszolago

san bg'nkább eltórö folyamok, mégis a

Птицей egyszerü és változhailan

törvényei ай sorozhatók; s végre azon

tévadés leleplazésére , melyet sok évi hit

mar Мг szentesité.

A3 шихты szöveteknek elem-for.

mái köpezik azen tárgyat, шаха; а gór

683i boncztan által ismer-ni нападали; ai

vizsgálodó lélekre azlán szabadon bagga-v

шк, fokoukénti kiképzlídiése törvéuyeinek>

щади, melyek mind egészséges, mind

bezog életmííségben változatlanul mindég

чуток maradnak , s a gyakorlat élte

t5 leheletével wrténendŕí föllelkesitése ап

nak, ani- a nelkül iS haszontalan сдаёш

nél vagy,r egyéb tudomànyos enyelgésnél

több nem volt.

Heveny vérböség (Hyperaemie), mely

egyedlll csak a ишак túlteltsêgében, meg

keringö vérrel, áll, a sok pökanyagban

csak [дешева big képlenyt (Plasma) ,

számos, különféle nagyságu léghólyagesá.

kat, tetemes mennyiségil hámsejteket

(„вшита-тю), lleiydmak паду asje

llgálikból We fimbb тж, seré

nyebb vâltozatra, gym-s kêpzl'ídësre kö

vetkeztethetni, muta?.

Hamer föltámadván, csak nehezen

tiér a vérbös'ég az elvesztett egyensůlyba

vissza, az elöhozott tiinemények áitaltöbb

napig jelenkezvén.

Ha a vérbŕíség pangásig (Stasia) e

mel'kedelt, hul az ezelôtt még шпата

vértömeg, pangó állapotba hozatik: aie

kor a pökökben nagy mennyiségů hfg

idomtalan képleny, számos, kís s több

nyire egyforma teriméju léghólyaeskák,

melyek gyöngysorképpen едущим): serez.

vák, úionan Штабе hám-sejtek, пут

megaludt rostanyának (Реванш?) kis реду

hei, és vértekeesek íelentek meg, тегу

utolsók kisebb , vagy nagyobb számához

képest a pökelék a vörös- szinezésnek sok

féle árnyéklatait mutata.

Már másod, néha 4--5-öd парен

йечвэеЬЬ. lett- а hámsejtek és léghólyag.

osák зайти; mánnosbak, tömöttebbek,

és kiterjedtebbek lettek a hozzá-vegyült

rostouyának göröngyei, melyeken még

Mg vértekeesek csüggtek ; s а t'úèö

lob ч— minden jeleit mutata а tökéletes

elmájosulńenak, melyet mainapon megls

merni ugyan egy orvosra nézve sem leend

nehéz fölndat.

А kivetetl s önkéntesen megaludt

rostonya rendszerütlen tömeget, заднег—

alaku olvadékot. mutat, meiyben Sehol

sem akadhatni valamely életmůves kép

'zödêsnek nyomára; a kiköhögött rosto

nya mennyiségéböl éppen semmi követ

keztetést sem lehet. a gyuladás hevessé

gêre, а májosulás kiterjedésére vonni.

Mennél kevesebb mennyiségben Жалей

ell'í azonban az, egyébként sok pökelékben

összeálló rostonya-tömegek: annál bizto~

зашит telnet a ”швов temánynek

gyex's, és детей ñlloldásáf. шпат.



Tildölob és gumös beszürôdménykörul; -- Zehetmayertól. 13

A májosulás elô'haladtával kevesebb

lesz a hozzávegyült vértekecsek száma;

s a vérfestenynek lassanként létre jövc'í

fölszivodása mellett, ebben keresendö

a kivetett anyagok elhalaványulásának

oka. 

Ha a tüdökböl, melyek a vörös má

josulás állapotjában vannak, a kiömlött

száraz anyagokat kivakarjuk, akkor ezek

górcsó' alatt éppen nem mutatnak egye

bet, mint а mit a kiköhögés ältal nyert

anyagok mutattak.

A 611 nap közt nedvesebb lesz

ai elhalaványuló, halvány-szürkévé válto

zott hely; ezen átázással kezdödik a kí~

ömlött terménynek föloldása, a fóloldással

а nyers yrostonya életmíivesedése (orga

nisatio), mely már most sebes léptekkel

futja meg lépcsönkénti átváltozásának

szakait. ‚

A nyers göröngyök helyett górcsô

alatt számos kis fekete pòntok jelennek

meg, úgynevezett szemcsésedések (gra

nulatio) , elsó' csirái minden életmûves ké

pezésnek, melyek sehol sem hiányzanak,

hol a képzékeny anyagból magasabb foku

szövétrészek származnak, de sziute sehol

sem hiányzanak, hol már életmüvesedett

szövetek, а katalitikus erf'ínek hatalma

alä esvén, ismét elem-formáikra osztat

nak föl.

Ezen szemcsésedések eleinte még szét

vannak szórva a híg képlenyben, rész'int

a megaludt rostonyára telepedve; 1165611

Ьеп nagyobb tekecsekké, lob-tekecse'kké

alakulnak; egymáshozi sorozásuk дна],

falat képeznek egy nagyobb sejt köriil,

melynek magja olyan пазу, mint a sejt

maga; melyek mindég annál számosab

ban jelennek meg a pökanyagokban , mi

nél inkább veszik ezek a 16“ pökök tulaj

donságait magukra, s a szemcsésedések

lassankémi mlemésztése által, a tökéletes

genysejtek alakjáit mutatják` melyek a

vértekecseknél majdnem kétszerte nagyob

bak, eczetsav által fölhasadoznak, s több

sejtmagokra oldatnak föl.

пища: geng-ke'pezeì ‚вы! mín

den rendern: lefolyó имамами van

[Леи ; a geuy ráxínt ídomtalan [Муа

de’k, re'ezz'nt :Pjtńe'ppen Мим eló' ,° ezen

:ejtlie'pezeíren tú] azouban nem terjed

tova'bbra а ища-штамм az {пад—

vány lazfejlódeîe.

(Néha аи tapasztaltam , hogy a Мег—

dödó’ oldással a vérfesteny- és vérteke

cseknek, melyek már néhány napig telje

See hiányzanak, nagyobb mennyisége újn

lag honá vegyülve tünt elö; a mint va

lóban készüló' vagy már be is álló bitá

latok alan a pökelélmek vörös szlnezése

sok gyakorló orvos által сарматами.

На о1у Lüdöbo metszünk, теч а

genyes szétfolyás bélyegeit mutatja; s ha

az önként kibugyogyó elválasztványt

górcsô' alá tesszük: akkor e_z számos geny

sejteket, szemcsêsedésekkel mutati, me

lyek annàl gyérebben jelennek meg, mí

nél közelébb esik a tiidölob a tökéletes

egészséghez; végre egy idomtalan Вёр

1епу, és elvált fiatal hámsejtek véggyůl

ríijét képezik a tüdölobos folyam hosszu

lánczànak.

Ha a tüdó’ hólyagcsájából a tökélete

sen Fólolvadott terményt vigyázva kiva~

karjuk , s a térimbelnek egy igen vékony

ra metszett részét a górcsö alá hozzuk:

akkor a nyákhártya egéèzen sértetlenill,

söt a szerkezetnélkiili hártyának gyöngéd

levele is, mely az alatta lévö sürííbb,

rugékony hártyán fekszik, tökéletesen

épen megtartva jelenik meg.

2i
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Sokfélék azon módosítások, melye

ket az eddlg elöszámlált eredmények nyúj

toltak; tökéletes lehetetlenség cgész biz

tossággal meghatározni azon napokat, me

lïyekcn a genysejtek elöször jelennek meg

a pök-anyagokban , minthogy nemelyeknél

már 20d, másoknál csak 9-ed napon Шп

nek eló', söt olyanoknál, kik màr ezelött

is hörg-takárban (Broncho-blenor

haea) szenvedtek, már a tüdó'lob kezdete

elt'ítt is nagy mennyiségben voltak jelen; az

esetek többségében a 3_7-ik nap közt

voltak megmutathatók. (Egyes esetekben

nem képeztettek genysejtek, melyek lega

lább а pökökben „semmikép sem fodeztet

hettek löl).

Ha а májosult rész föl nem oldódik,

akker, Dr. Engel barátom vizsgálodá

sai szerint, а kiömlött rostonya tu

r о n y á v á (casein azaz: gümö-anyag

gà változik által, mely változás rendesen

a 14--21 nap közt történik, s vagy az
egész májosult rêszt, vagyiennek csak

központi helyeit foglalja el.

Míndaddig, mig a güm6~anyagok a

tlidíítérimbelben átázva, és ellágyulva

nincsenek, ki nem vetelhetnek, s ekkép

a pökökben meg sem is jelenhelnek.

Ezen tételt azért àllilom l'öl, hogy

általa egy tévedést igazitsam helyre, mely

` általa-m, s úgy hiszem nem egyedül álta

lam, sokáig kész pénz gyanánt vétetett.

Gondosan szoktak t. i. az orvosok a

pukelékben kis lehér szemeket fólkeres

ni, melyek a legkisebb daraporhoz hason

lítanak, smely'eknek jelenlétejeleutékeny

tünemény gyanánt tekintetett, minthogy a

zokat (közönségesen) nyers gümi'í-anyag

uak venni kelleni hitték. Ha ezen göm

böcsök megvizsgáltatnak, mikép azt ma

gam több-izben Simon utmutatâsa sze

rint tevém, akkor háj-tekecsek, kerek,

vagy tojásdad alaku, központos думк

1‹е1 körülvett testek találtatnak, melyek

az iblany-föstvény hozzáadása által mint

keményitö jelennek meg. Ekképen ezen,

valóban igazságtalanul gyanusitott szemek

~csak étel-, mint, p. fehér kenyér, kása sat.

maradékok; ezen lölül nyers gümök ki

sem vetethetnek, az ellàgyultaknak pe

dig, а mindjárt leirandó tnlajdonsàgokat

kell mutatniok.

Ha a bészůrödött száraz gümöt a

tudôhólyagcsából kivakarjuk, akkor az

kis szemcsék csoportozatából (aggregat)

áll, minden életmfíves összefnggés, min

den edényesedés (vascularisatio) nélkül.

Ezen állomány átazása- és ellágyulásá

val a pök-anyagokban , számos szem

csésedések mellett, hájcseppek, gyêr

geuy-sejtek és lob-tekecsek, kis, fekete

festeny-szemcsék tůnnek elö; az elevese

dés elöhaladtával e mellett méga villéleg

savas keseréleg, és könlegeg (Pliosphas

Magnesiae et Ammoniae) kopersó alaku

jegeczei, s _az elpusztult életmůves szöve

teknek maradékai jelennek meg.

А tüdö-hólyagcsának fala ezen álla

potban nyomás által meg van vékonyitva ;

а szerkezet-nélküli hártya részletesen v.

egészen elpusztítva; а folyamnak hosz

szabb tartásánál a rtigékony szövet is ki

van aszva nyomás àltal, ekkép több sejt

egymással közlekedésre lép; а nyomás

mindenhol öregbíti az állemány-vesztesé

get, S ekkép az ezen uton kífejlf'ídö аге

ges odvaknak csirált képezi.

Ezek szerint tehát a gümt'ík is, mint

egyéb életmŕíves szövetek, sejt-képezés~

sel kezdödnek, de hiányzik bennök az erö

ezen élet-müves csiràk további kifejleszté

sére , а haladó átváltozás magasabb {окай
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nak elérésere, melyeket En gel kiizzad

ványróli tanában épp ely bélyegzó'leg, mint

következetesen adá eló'. Vele együtt

azen nézetben esztozom; mikep

a bészíirödött gilmó'ben ép ely kevéssé lé

tezik talán, mint a rákban , valamely

különnemil _roszz indulatuság,

s mikép mindkettö mkább csak tisztán

mechanicai ulon sérti meg a határos kép

leteket ; а folyten-tartó nyomás azen ok,

mely a táplalást az egyébként is vérsze

gény térimbelben gátolja, mely a szöve

ten annyira àttör, s állemány-vesztesé

get s odút tú'ntet ele’ akker, midó'nafelol

vadt gümô’ akármily uton elmozdittatott.

Az úgynevezett megkeményedett

májosulás - a lobterménynek elavulása

(Obsolescenz) —— а pekelékben semmi

bélyegzii jeleket sem nyújt, legfölebb is

genysejteket ,‘ ha Aazt idlllt hörgtakár ki

séri. -

_ [la ezen állományba metszés törlé

nik, akker a kórtermény nyers resto

nya idomtalan alakjában jelenik meg, mely

alatt és mely fölött az elettani szövet, ösz

szezsugorodás által elenyészett.

A tildó'lobes kiizzadványnak elmé~

szlllése vagy elkrétásodása nem

egyéb mint elavulás, szénéleg- és vill

élegsavas mészélegnek (carbonuset phos

phas ealcis) lerakedásàval; közönségesen

izzadvány elcsontosodásának neveztetik,

ámbáter az elcsontosodás eszméjéhez min

den clemek hiányzanak; la górcsö alatt

semmi velc'i-csíivek , semmi esent-pontok,

semmi sejlek, hanem egyedül csak fckete

rendetlen tömegek jelennek meg, melyek

böl, a kénsavnak hozzá-járulása által , szá

mos léghólyagcsák гербами ki, és ttiala~

ku jegeczek —— kénélegsavas mészéleg

vizeg (Sulphas calcis hydratus) —— kép

zödnek. Ногу ilyen elkrétásodett anya

gokban cholestearin-jegeczek csak ritkán

hiányzanak, könnyen föl tudjuk fegni;

minthogy rostonya-kiválasztások többnyire

háj-lerakedásokkal vannak összekötve.

A lógzési életmüvek betegségei kö

rül lett vizsgálodásaimra, melyeknek fur

készetére már több év óta elöszeretettel

adem magamat, továbba tudós ügyfelem

Dr. Engel barátságos közléseire, s a je

lenkorban gyersan fejlc'ídö életmiives vegy~

lan eredményeire támaszkodva, követke

zii, a gyakorló orvosra nézve nem éppen

fontosság nélk'uli, téteieket hiszek fölál

Ilthatni.

Mulder a protein nagy гопак.

lója, legújabb idó'ben egy új elemet fe

dezett löl a vérben, a protein-ele~

get (Protein-Oxyd), mely a шабаша а

proteinböl, s a vele érintkezö élenyböl

képzödik, s lobos vérben sekkal nagyobb

mennyiségben találtatik, mint az egészsé;

ges életmüségben ; Mulder azt hiszi,

hegy а protein-éleg ezen nagyebb mennyi~

ségéhez van a lob-folyamnak тише

kötve.
A protein mennyiségével egyszers-l

mind az éleny mennyisége is nagyobbo

dik, s a gyuladt vérben a protein-éleg

sekkal magasabb élegitési iekoll\(0xyda

tiens-Stulfe) áll. _ `

. Azon, már hosszu év-sor eló'tt _ki

mendott, de bé nem bizonyitott tétel,

miszerint a lobos vér magasabb élegités

sel hir, ezen újabb vizsgálatekban tude

mányos megalapitást nyer; mi által a

gyuladás- s terményeiröl szóló lan, már

a legközelébb idó'ben a tökéletes átvàlte

zásnak kllszöbére hozatik.

A növényi és állati tápszerek külön

féle formaban nyújtják a preteint, mely az

О
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emésztö-esatorna által a nyirkedényekbe

vitetvén, innét a bal kules-visszérbe ve

zettetik ; honnét aztán a tüdö-keringésben

az élennyel összeköttetésre lép, melynek

viteltyůjét а haematinnal együtt, képezi.

Mindennek, mi által a test. nagyobb tar~

talmu protein-rostonyára szert tesz, v.

mi àltal a lélegzés valamely adott idöben

gyorsabbá щепу, az oxyprotein

mennyiségét is kell öregbítenie, az élegí

tési fokokat magosbra szálitania; e sze

rint a gyuladás támasztására elsö alkal

mat nyújthat. Az ingerló’ italoknak, а sok

rostonya-tartalmu állati étkeknek, a hideg

nek, az éleny belehelésének sat. hatàsa

ezek szerint magából folyó magyaràza

tot nyer.

Elô'ttem a croupféle шаыоь, vala

mint minden egyéb rostonyát kiválasztó

gyuladás nem más, mint а rostonyás v.

1060: veïkorcsvegy lzzfejezeíse , mely úl

lal а rostonya'nali lulsúgo: tartalma kc'

választlatz'k, s ela/eejßpen a паб-ведуще!

kâzelitäleg isme? helyre Ãozatz'ls. Csak`

valamely helybeli inger teszi azt, hogy a

vér majd ez, majd amaz életmûvet vá

lasztja ezen kóros kiválasztásáuak székéül ,

s а kórfolyamot ekképpen h el y b el esi t

ve ábrázolja.

Nagy és mindjárt elején ismételve

alkalmazott érvágàsok tehát minden шаб

Iobot csirájában fojthatják el, minthogy a

rostonya (oxyprotein) túlböségét egyene

sen megcsökkentík; а mint átalában vé

ve erös vérvételek által minden keros

vegyet, kivévén a `vizkórost, kialvásra,

vagy legalábh megállapodásra hozhatni.

A tüdó'lobosok pökelékében a gór

csö nem csak vérfestenyt, hanem vérte

kecseket is tüntet elö, melyeknek jelen

létét itten ép oly kevéssé lehet eltagadni

mint а We rlhof-féle biboranyban

(purpura Werlhoñi), melyet néhány orvos

még maiglan is a vérfeslenynek esupa

átszivárgásábólakar magyarázni. Én a s ö- '

t é t-v ö r ö s m o h a n у (lichen lividum) ,

foglalatját. élökben , valamint a b ib o r a

n y ét hullákban többször megvizsgál

tam, s benne mindenkor vértekecseket

шипит.

Minthogy pedig föl nem tehetj'uk,

hogy vértekecsek, mint olyanok, rendes e~

dényfalakon keresztül hathatnának, minl

hogy napjainkban senki sem fog többé

azon elavult, пущ végekkel elláiott e

dényekró'l szóló mesének többé hitelt ad

ni: nem marad egyéb hátra, mint hogy

a legfinomabb hajszáledények

repedésére, vagy falaik megbe

te gc d é s é r e gondoljunk ott , hol vér

tekecsek a zárt edény-reczén туш talàl~

tatnak.

A tüdc'ílob löllepésével kezdödik a

kór-termóny képzödése; egy boncztanor

sem gondol gyuladásra ott, bol annak (ta

pintható) terményei hiànyzanak; s ezen

alapul föképpen a vérbó'ség és gyuladàs

каш külünbség, oly kül'ónbség, melyhez

szorosan kell ragaszkodnunk , hogy ismét

irànytů, és kormány nélkül ne legyiink

kéntelenek a kietlen tengeren vándorolni.

A lobterménynek a nedvtömegböl egyszer

kiválasztva, vagy keresztül kell esnie to

vábbi àtvaltozásain а szenvedó' életml'i

ben, vagy ismét fol kell szivalnia, de

egyszersmind mint használhatatlannak az

életmííségbó'l egészlen kîvetetnie.

Legheeefsbe'sem tudok egg ve'lemehy

ben len/n' axon Ào'rtanorokkal, Mk тезг

maz'glan is a {Идеи-005310 tüdó'lob [еге

zefse меде” harczoluak ; mer! meg/1alb

gatlanul Леи/35551: el а :zó , сбившие—
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niil тугая/1 el az irás; mint/i037; и jó

zal: шедшим e'sz лет ke'pes egg ту:

»yen föllbgm' a lelzeló'seget , жмет e

uyekzůelz'k el Мой! tartúsa „tán vala

mely esula most [Летел lobtermeívy, S

miként vonhatja az magát mintegy kiilö

nös elrejtett térekbe vissza, hova a hall

gatodzó Г111, 5 а vizsgálodó szem hijába

türekednék béhatni; nem képes fölfogni,

mikép ugyanazon termény, valamely in

gerkedô' manó gyanánt hizonyos nyomda

szerint, alig hogy legyŕizetett, máx' is

ismé'J rejthelyéböl elöbukkan, 5 ugyâna

zon életmíívet, ugyanazon helyen, véghe

tetlen sorozatban meglepi. —— На bár

bizonyos életmůben a nyomdásan visz

szatérö torloÍlás létezését meg is enge

dem; ezt mindazonáltal, hasonlatra támasz

kodva, soha sem lehetvalamely ki i zz а d

ványt képezíi gyuladásra alkalmazni. A

kórbancztan s az újabb kórhatárzás, c

zen, valamint minden egyéb félbenhagyó

gyuladást is a sir széléhez hozta, s re

mélhetö, hogy ezen tudományok további

kifejlödése által az álaŕczos lázak sorai

még nagyobb mértékben , mint eddig Юг

tént, fognak ritkitatni.
A túlbô'séges rostonyá tükéletes .ki~l

vctése s a rendes vérvegyület helyrcálli

tàsa után, gyakran 51 làzas ingerültségńek

jelei egy csapásra megszíínnek7 а пё11‹111

hogy az alig képzcidött s szigoru határok

kal ellátòit màjosulàsban a föloldásnak,

az elk-ezdödó' , vagy beálló bírálatnak leg

kisehb jelei is mutatkoznának. Ugyanezt

ismêtelve tapasztaljuk а. savós` hártyák

gyuladásaiban, az izzadvány kiválasztása

utàn; heveny börkórfolyamoknál a 11111611

nemiï kiiteg kivirágzása után.

А májosult ti/Ídó'ben и mero" 106!”

me'nynek a` Ízujszálede'nyek sůrů „еще?!

egeîzlen паду leguagyobb нём átkat

lazmá kel] temn'e; minden májosultlü

do" е szerz'nt vezszegehy, me'g реф}; ам

mil МИМ, menne? meró'bb a шабаш

his, s mennél штамм a шедший! ros

lonya. Ахти, sza'zadolwn Ãeresztiil ve'

dett , s ждут-1266 vizsgálat ne'láül 5211]

ról szájra lerjedó' te'tel, богу a lüdó' a

„иглами/1 fáfolaá/z verre] el van ú

raszlva,' e'ppen a gyuladt re'szre nem al

Iaalmazhale'. Адом e'rvágásol: , тай/ед и

májosulámak halárvetefee (Abgränzung)

„tán пите/1, kó'lmyebl'tlleh'la „gg/au a

keringth az aránylag ввез-иге?“ tíido'"

tél'z'mbelben, de лет a медом]! re'm

Iien, melybeu a „дизелями? úgy 'is

már a Ieghz'sebb fokra шт leszúlz'tzfa.

A köhögés által kivetett unyag ¿p

oly laevefese' ‚ш lz'szla шпиц/(16111, „aint

az zigynevezett мышца is, azaz: azen

allyageól, melyet egeîzseges ve'rben e

zen пешие/де! блуд-2111111; Mulder Sze

rint legalább az utollsó — túle'legesüetl

protein.

Ha azi, mondjuk, а tüdó'lob {6101
dddik , akker ez alatt a májosult réusznek,

febérnye-tartalmu savó általi átazását ём

juk, mely által а nyers rostonya szétfo

lyása elc'ikészíttetik, s Löbbi, màr elöbb

emlitett, átváltozatai lehetségessé téteknek.

./Ílázu'; „вши »fuesen fů'lelvadát

(Schmeltzung), s az izzadvàny vagy gü

mökké vàltozik, vagy elavul.

Az olvasztó savó általi áláztatás,

csak újonnan támadt torlódás által sikerül ,

mely annál hamarább támad, mennél vér

dúsabb valamely élelml'í bizonyos he

lyein máx' egészséges állapo'tban is; exert

gyorsabban ¿s kedvezó'bben [Мула/1 le az

also' líìdö»ka1'e’lyok gyulaflásaz', mint и

fälsò'lzke', s ebben [едим az 0k , мёд?!

hogy a _fölsú' kare'lyok májosulálaí már
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a'vtízedek o'la, giimó'lio'rba Iò'rte'nendó'

a'lmenetelò'k идти, hò'zfe'lelem лёг-331115.

A rostonya fölolvadásával, s annak

genynyé fejlô'désével, egyszersmind an

nak kivetése, vagy fölszivodása is lehetsé

gessé tétetett. Genysejtek azonban ép oly

kevéssé hathatnak, mint a vértekecsek,

az edények falain keresztül, s а genyfo

lyadék az edények megszakadása nélkül

csak akkor mehet a vérkeringésbe által ,

ha az sejt-képezésig még nem haladott,

vagy ha а már kifejló'dött sejtek újolag

szemcsékre oszoltak szét. Ezen paránynk

а vértömegbe fölvétetvén, többé nem

fordíttathatnak az életrni'íség oecunomiájá

га, s birálati kiválasztásokképpen а test»-~

bi'íl egyéb utakon kivetetnek.

А lob-terme'ny fò'lolvudásával hex

dâd/lek a МНИМЫЕ, s ежей/ш! egg/fil! a

М: s a lò'bbz' Íw'rliiuemeflzye/i ellyhiile'se.

 Kiilò'lió's eszmezavar Àó'velkezle'beu

«solsa'z'g az! МИЛ: , Íiogy a beleg'iräg,r lied

eezó' fò'lolda'sa esuli Ãò'vetliezmc'nye ezen

Индиго/тай; e'u azonötm axon ждёт/б

zó'de'sben t'agyok, дозу a Индиго]; az-e'rt

dll/lak be , mer! a májosulás fà'lol'vadt ‚

ez ‚вы: az eló'zmeily, ama: a. Mie-el

Àezmehy.

Bátox'kodom ezennel azon nézetre

figyelmeztetni olvasóimat, melyet nem

régen Scharlau nyilvánita, hogy t. i.

azon (sokáig védett) tan nem látszik leg

helyesebbnek lenni, mely szerint a test

а birálati kiválasztások beálltáig mindin

kább növekedó' megbetegedésben adatik

eló’ , miglen а so'káig lelánczolt természet

gyógyeró' fölébredvén, а kórt legyc'ízi s

а korcsanyagot az óletml'íségböl birála

tok által kiveti. New egg Íió'lmyeu fog

6141110]; fó'l, mike'ppen leñet az Летай—

аеСЬтпе/Е ůosszabb ídez'g штатам пд'ие

kedó' heveseêggel megbetegednie, s azlán

egg стригла] az едем-еде: visually/en

„де, mídó'n a render elet-jelemegek csak

a раб-пса, az Мадам/де]; s и töbln' (Лег

zm'z'velwel: ó'ssz/iaugzó (Шарм/и állal le'

leleztetneli Ezen [биде/е]: azonbau

uiucseuek meg a laórállapolban. Sokkal

megegyezöbb,ha bizonyos életmüvek látszo

Iagosan „наедет; Àíválasztásaz't folg

Ionosan Pló'remenó' Мидии tö`relwefcek

душит: tekinljüli, melye/a a денди}:

kedvezó' lefolyásámil addig шашни]: ,

mi'g a адовы/12119! oly/:e'ppea helyre nem

мнимом , ñogy a vdr elem-alkalrekzez'

ziek ara'nya ege'szen szabályszerüve'lell.

A már most ismét eröteljes vér táplálja

és ingerli а többi életmííséget, minden

hol dús kivàlasztàsokat idéz eló', miért is

а vér mindinkább riendes állapotjához kö'

zelébb hozatik, s vele egy'utt az összes

életmůségnek hason állapotja. Hogy а föl

épiilés s kiséretében a mindinkább növe

kedö kivàlasztások együtt затаи, 5 hogy

az egyik állapotnak haladàsa a másik ál

tal tételeztetik föl, az eddig eló'hozottak

ból elendöleg tíínik ki. f

A tudölobnak föloldása a 4_14 nap

közt minden egyes napon történhetik, s a

beállandó föloldásnak s a genysejtek fölY

tíínésének ép oly kevéssé van föltéilen bi

zonyos határideje, а minó' kevéssé van

egy idc'íszak is, mely alatt az 1-56 kór

szaknak a 2ikba szükségképpen át kellene

mennie. Ha ezen idó’ alatt. а megaludt ro

stonya föl nem olvad, akkor mint Што

пуа (casein) idült tulajdonságokat mutat.

Mz'ntůogy ММ! а ЬеЁшЁгд'ддЛ giimo" адъ

vetlenù'l, a rotto/:yá: májosulásból [е]

ló'dz'k , ezt рейду а lobos дог-схожу;

nel: hzzfejezefeekeht [sell tekz'nteniink .° úgy

axon te'tel, базу a giimó's Íaorcsvegy a

lapja a roslouyáseßan fekszz'la, tó'böe'

meg нет штампам/ъ.
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Ellenben hibásan következtetnénk

ebböl arra, hogy a gümö csak rostonyából

fejliídhetik; minthegy éppen nem hiány

zanak példàk, melyek a gilmönek fehér

nyébôl (Albumen) vett eredelét világo

san bizonyitják, a mint általában a rosto

nya és fehérnye egymás közt csak keve

set eltérr'i módositásait ábrázolják a pro

teinnek, söt legújabban Denis az egyik

neknek közvetlen átmenetét а másikba

elö is állitá. Beánk nézve még jelenleg a

gllmóïnév csak mint collectiv-elnevezés

veendó’ , mely alá még а legklllönfélébb

nemll kórtermények egyllvvé foglaltatnak,

melyeknek fölosztása és megrestálása már

a legközelébb jövendó'nek teendó'i közé

lartozik.

A májosulásnak beálló átázásakor 17

esetben, még úgy hiszem, nem elég

gé méltányolt kiiltést tapasztaltam, a

lázas sömört (hydroa febrilis) t. i.,

mely támadásának elsö óráiban csak idem

talan képlenyt és hámsejteket mutatott,

5-7 óra mulva szemcsésedeseket, 10

-12 óra multával а foglalatnak zavaro

dásával, számos genysejteket. - Bár

mily fenyegetó' tünemények kiséretében

felyt is le а lüdöleb, mégis sohasem ta

pasztalék szerencsétlen kimenetelt, mihelyt

ezen küteg megjelent, melynek tüdölob

hozi viszonyát ugyan megmagyarázni nem

tudom , melyet azonban mindenkor а

kezdó'dó’ középponti fölolvadás mutatójá

nak nézem, miell'itt meg a természettani

jelek annak jelenlétét mutatnák.

Nagy terjedelmll májosulások több

nyíre csak a középben változnak túronyá

vá, mialatt a környékes részek elavulnak,

s a tildŕiszevettel mere' és kérges ál

lományt képeznek, melyek csak lassan

ként тете]; keresztul, söt a game-gó

czot kihalásra is hezzák; egyes esetek

id'últ lefelyása, silt nagyobb odvak be

gyógyulása és behegedése is, melyek ép

pen nem ely так, mint közönsége

sen hiszik, f ezekben bl'ivebb magyarázatot

lelnek.  '

Ha azen ekok utánmrkésztem, me

lyeknek ártalmas hefolyása alatt a májo

sulás gilinö-állománnyá változik, úgy a

mellkas-alkotásának semmi különös befo

lyást sem tulajdonithattam, а mint (Ша/й

ban ee've a sorv-kù'llem (МИМ: 11M/ly

псих) ló'bányz're csak a 'mir [Лаб gä

mó'kórbo'l Миш, нет pedíg, Ладу

erre hajlandóva tenne.

Ezen kedvetlen átváltezás legfonte

sabbokainak egyike a megaludt izzadvány

nak merösége s igen nagy szárazsága,

minthogy ezen kör'úlmény által a be

ható felolvadás akadályoztathatik, söt e

gészen lehetetlenné is válhatik.

Valamint az igen eró's lúgból sem

mi jegeczek sem képzfidnek, s azok

nak képzödése csak elegendó' mennyìségll

jegeez-viz által tétetik lehetségessé; úgy

a интим restenyának is fehernyetartal-~

mu savóra van szllksége, mely nélkül sem

mi életmiîvesedés, semmi kedvezö fölol

dás sem gondolható.

Láttam tildölebokat, melyek güm6~

sökké lettek akker, ha a mellhártyaüreg

ben ugyanazon idöben történt kiizadvány

az elmájosult részt nyemás által térében

megszl'ikité; ha а szivborékban történt

kiömleny ugyanazon hatást elŕihozá; ha

a föloldásra szllkséges savó a határos egész

séges térim/belbe szíiró'dött bé, s azt viz

eny által szélhiidötte ; ha az alhasnak, fo

lyó vagy szesz-alaku kigó'zölgései által e15

hozott erc'ís Felpöifedése a rekeszizmot Fol

felé nyomá, s ekkép a melltért megszii

kité, ely körülmény, mely ritkán vétetik
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tekintetbe s mely mégis а legnagyobb гоп—

tossággal bir.

A rostonyás kiizzadványnak igen gyors

megalvása, s igen erös meró'sége; a gyu

ladt résznek, nyomás által föltételezett

vérhiánya, s életmůvezetes savó általi

átazásnak hiánya azon okok, melyek az

esetek többségében a gümök származását

föllételezik ; oly átmenet, melyet bizo

nyàra gyakran ki lehetne kerülni, ha az

orvos hatalmában állana a löloldásra szük

ségképpen nélkülözhetetlen savónak а má

josult részbe leendl'í vezetése.

Ha ezen savó alcármily топ az e'lel

müse'gbâl “пегий, akker a májomlásfá'l

olda'sa 1е/аегег1етдёейИ/а, s semmz' 5310511

mód sem leem/í впиши képes tá'bbe’ a gü

mó's laórfolyamnal: gátot vetm'.

Ezen nézetpontból indulván, okára

akadandunk annak is: miért hogy az igen

erös izzadások, ésimértéktelen hasmené

sek mindenkor retegett kisérlíi gyanánt

tekintettek а tüdölobnak; miért hogy az

orvosok eró's hugyhajtók használatától min«î

denkor visszaintettek; miért hogy gyer-«

mekágyasoknál a tüdi'ílobok oly ritkán nyer

nek föloldàst, ha a hasüregbe történt te

temesb kiömleny , а vértömeg elszegénye

déset vonta maga után; miért hogy a

mellkasra alkalmazandó hideg borogatások

oly hamar tůntek le ismét а mindent ten

ni merészeló' jelenkori gyógytan egéröl;

miért hògy sok lágymeleg ital és a mérsé

kelt börgó'zölgést serkentö szerek, min~

den újabban шпана orvosi rendszerek>

daczára is, soha sem szórittattak ki a

zon magos helybl'íl, melyet számukra

minden gondolkozó orvos àllandó àllóhe

lyiil jelölt ki.

Ezen szempontból foghatjuk löl egy

szersmind azt: позу az érvágások а шаб

lobot lefolyásában~ föltartani képesek, `

azonban ezéliránytalanul alkalmazva, egy

szersmind az annyira szükséges képlékeny

savó elvonása által a májosulás föloldásái

is gátolják, söt egészen lehetetlenné is

teszik.

Mióta а Brownianismus eltemettelék, ‘

melynek s tanitványainak éppen nem volt

okuk gyógymódjuk eredményei годы: gyíí

zelmi hymnusokat hangoztatni; azóta igen

hamar váltak föl egymást а tüdó'lobnak, min»

den oldalról ajánlott, s gyakran fájdalom,

igen is hamar elfogadott gyógymódjai.

Mig az egyik oldalon a soha sem

nyugvó gerely egyik eret a másik ulán

nyitja: addig a màsik oldalon minden vér

vétel шиш hangosan mondatik ki а kár

hozat ; s jó sikerii eredményeket , melye

ket némelyek csak а hányborkönek tulaj

donithatni gondolnak, mások ismét csak

a mákony használata által hisznek elöhoz

hatni. Nem akarom azon következtetése

ket említeni, melyek ezek után minden

elfogulatlan biró fejében önként támadnak;

melyik gyógymód felel meg azonban leg

inkâbb а tiidölobos kórfolyamnak, nem

leend, úgy hiszen, az e fölött intézell

alapos vizsgálalok nyomán indulva, nehéz

meghatározni.

A cs. k. b. orvosi társulat a gümökórt

t'nzé ki jutalomkérdésül, melyben külö

nösen az okok legyenek gondos vizsgálat.

alá vetve. ’

А kiizzadványok változásai körül teit

genialis fölvilágositások által ehhez egy so

kat igéró' palya цунами meg.

Kifúrkészni már most, valjon a ros~

tonya föltétlenül uralkodik~e elö а vérben ,

'valjon az. csak nagyobb élegitési fokon ta

пищик, vagy pedig а fehérnye rovásá

га, igen'is gyorsan képzó'dik-e: valjon а
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fehérnye, mely rost'onyát fölolvá'sztva'tàrt

magàban, annyira v'ált'bzik-e meg,~ hogy

azt. big àllapotban több'é" mágálioz nem

vonhatja, s az ekképen ki válik; valjòn`

a túrónya mint volyan létezik-e máx' a ver'

ben, s a gilmönek elsó' eredet'u képezé#

sét a vérbe kellëe keresnilnk, a mint ezt

legújabhan Carswell állita: ez'ek azon

kérdések, melyeknek 161016655 egyedül

ké'lies' az'bń sßléiëéget el'oszlàtr'ii , mely a gib~

mökór okaít körülveszí; ezel'i azon talány'ok,

melyekhek' kielégitö föloldását egyedüf

csak" a 3610561 és' vegytani vizsgálàtdktól

várhatni, mig ellenben minden egyéb ú

t'oń megkisért magyaráza't csak üres ke'riy

állitmányként, minden a g'yakorlatra néz'

ve reménylett Sikeŕ csak pium deside'riurń~'

ként fog tekintetni.

А bmeségrël mint gyógyeröröl az idegkórokhan a

Ur'.Fro‘m1ñli0‘ld-, реви gydkorló orvostól.

(Éölolvastatott a budàpesti k. orvos-egyesulet ulésében).

(Vége)

йогу általänos s'z'abályok, melye'k

a' iierzeség" idegki'irokba'ni javalllata'it ér

dekllk, állittathassanakfól, szükséges е
leve megjegyez'iiem : liog'y 2l formäja

van a berzeségnek td. az érl'n t- és a”

dörzs-berze'ség. Ezen 2 formá'nak a

zon közös tulajdona van , hogy 1231116

lag, 5 110552ап és vakmeröen alkalma'z

va bágyasztòlag hat; s abban 11111611
bözik ismét egymástól', hogy а 11 ’ó rz s:

b erzeség kiválôlag az érzékeny,

a g alv á n-e r 6 pedig, valamint az e`v`

vel egyenlöleg ható d e 1 é j-b er z e s é g

(Magneto-Electricismus) ki tü n öl e g az

ingerlékeny életkörre hat.

Hibás nézet, ha ezen két kiilönbö?

zö 1110111 плат akké'p" uéiiink, mimna

egyik a másikat tökéletesen kipótolni ,
vagy be'tegágy> melle'tt egyik а másikat

nëlkülözhetövé tenui képe's volna. - söt

ellenkezöieg 111 lŕell4 az' elöfordulô 1161—

esetben fürkészuíi'nk, valjon d ö r 2 s-ber

zeséggel, még pedig ténylegesyagy nem

legeseel - vagy pedig galván-eröver,

s men ismét horgany, vagy rézsarkkal ,

-e'g'y' folyamban, vagy темноты

501111511,—11е11-е а beteg-tesire behntnu'n'k?

Minél 1111111 egyes fár'adságos tu»

разжатия: témnelŕ'e' шву 1161111. an

xiál nag'yolib kiterj'edésb'en j'elenik meg

e'lierzeség ezen iiilönfé'le Мещанин ha

шпаге. A galvańeŕönef egyik egysze
rü, de' tìsztelietreA méltó és'zlelíije' Cru

s е11 Gl' решит; vìzsgálodásainak'eso

dálatra m'éltó eredmenyeit közli, ше

lyekliöl'itélve, b'lzton nézhen'ink egy пазу

s'zerü Jövendönek eîibe.

ltd/zylegea допущу—шт]: megme~

revenais’ ('comoh'dat) , a nemlege: ‚ез

sar/E megñz'güja az ¿letmú'ves keyileteket';

ezen sok dicsö eredménynek alapja- м

zonyságot talál, ha а nés föneiiimen

sodronyt, а galvánoszlop- hatása 111511,

egy tojásba szůrjuk, а- nélküi, позу е"

tetemesben megsértenök , deúgy hogya

sodronyok hegyei egy hüvelknyire ogy“

mástól álljanak; akkor néhány perez

mulva a fehérnyét а horgany-sodrony

köriil megaluva, sugárképpen megme~

revedve . а rézsodrony körül'lredlg тег

3
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nlgitva találaudjuk; továbba 1111 11 két

fönebb nevezett fémböl pénzt verettíiuk,

xiiég pedlg аккёреп. hogy 11 karlkának

egyilà fele rézböl, тазик fele pedlg hor

gauybòl álljon, s ezen penzt egy idöre

valamely liólyaghúzò-okozta sebhelyre

alkalmazzuk: akker 11 liorgany 111111196

riî geny, a réz nlntt pedig híg ev feg

képzödni. Ezen lörvényre alapitva Cru

sell alkalmatos késziileteket készitelt,

melyek által ismételt esetekben húgycsö

szorulatokat minden káros következés

nélkül' eloszlatott, _" mi szlnte lencse

hályognális sikerült.. _ Ezek rövldeden

elöadva 11 galvanoszlopzat, és folyamn

köriil teit minden ok és minden javallat

alapjal.

A deléj-berzeség az eléggé ls

mert for ga tó- kés z üle t (Rotations

npparnt) általfejlesztetik ki; ez folyam

képpeu jelenkezlk, melyet világosan s az

érzésre nézve gyöngéden vehetni észre.

A megrázkodtatások erejea deléjek erös

sége és mennyiségétöl, valaiuint 112 е

römů lleves ès gyors forgatásátôl is függ;

1111 a vezedéreket (Leiter) ekkor keze

lnkbe vesszük, akker az ujjak ezek fö

lött görcsöseu húzodnak iissze ; s e perez

ben a kezek föluyilása, s а vezedérek

eltávolitásn többé hatelmunkban. nem áll.

Ezen, а galvan-folyamhoz annylrn.

nasonló erö különösen 112 ingerlékeny

körnek szabálytalanságai ellen van ja

vallva, mit gyakorl és ismélelt tapaszta

lások is bizonyitanak; tòvábba kényelem

mel és könnyen használhatò, miért- isy

kórházakban teljes joggal föképpen ez
alkalmaztatik. Y

A deléj-berzeség nagy mértékben

lzgat, s öukény szerint lleves görcsös

mozgásokat 1102 elô; miért is nagy fi

gyelmet érdemel, egyszersmind 112011

гу—

111111 lehetö ártalnias liatása mlalt пазу

szemességet és vigyázatot is ìgényel.

A dò'rzs-berrese'g gyo'gyszer uz illeg

re/Ldszer e'rze'lieny luïre'uek нашими/аи

ml'iköde'sez' ellen. Minden zsábák (Algien),

11 legcsekélyebb czùzzsábától kezdve, a

Fotherglll-féle arezzsábáig, melyet, 1111

nem is gyógy'ítmeg mindenkor gyölcerirl

вылезти biztossággal enyhit, lovábba

112 agy-g'óres'òk ezen rendbe tartuznak.

-—- Nagy nlkalmazhalósága ezen bántal

makbau föképpen azon köriilményen а

lapszik, miszerint részint 11 beteg körül

berz-légkört képezhetnì, részint öt köz

vetlen érintkezés nélkül ezen földi hat

пишу hatása 11111 vetlietni. А te'nyleger

e's uemleges berzese'g дату dll/Lak egg/más

hoz, mint (_zme/myise'g a hevesse'ghez; а.

2011 tapasztalás nzoublm, hogy 11 nemle

ges berzeség kitůnö görcscsilapitò erö

vel blr, ismételt tapasztalatok következ

tében, mindinkább erösebb hitelt nyer.

Kìilönös vigyázatot kivánnak 112

összegyüjtött berzeség iitései; ezek rit

kán sziikségesek, s egy hüvelknylnél

erösebben sulla sem is alkalmaztatnak,

s ezek is csak akker, 1111 nz alhasban e~

gyes ldegrészleleket akarok megráz

kodtatni. Egy fel vonalnyi hosszu berz

szikrának 112 agyon kereszliil vezetve, va

lòban meglepö hatása volt; ugyanazon

pillanatban lört ki а 23 éves nehéz»

lcóros belegen 11 kórnak egyik leg

lievesebb roliama; igaz игуан. hogy

ezután а. legközele'bb rollam nem 3—4

napig .A lianem 6 egész hétig liagyoltfél

be; mindazáltal mégis ilyetén 11156110

lek . bár mily érdekesek is legyenek 112

eredmények, 11 legnagyobb vlgyázatot

igénylik, minthogy állaluk 112 életeröt

meg lehet bénltanl, vagy éppen meg is

semmisíleni.
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A kövelkezökben [взимании eher

zeség minden különös мнимыми alap

okai.

1) А berzeseîg баш/ниша! csak (isz

т idegkdrok- e's шайбами korlátozznk;

minlhogy minden egyéb, bár mily né

ven nevezendô szövevényhen` berzeség

{таи egyediil csak а szövelkezet-t ideg

kórra. напиши nem lehel. Azonbau ily

halalmas szer lehetellen, llogy befolyás

nélkül maradhasson az életmüségre néz

ve. mellyel hosàzabb ideig érintkezés

ben volll Ennek természeles következ

ménye, hogy az alkalmazott szernek Еп

gere ellenhatást sziil nem csak az ideg

rendszerben, hanem а szövelkezetl

kóridomban is, s ez эта! а belegségel

növell; szükséges lehál elölegesen a,

szövevényes idegkórl elszigetelniink, s

csak ezután а. berzeségel alkalmaznunk.

2) А gò'rcsó'ket a береги;- vagy

леднике: ваг/Ми! (Intensitiifx negativ

pol] kell отметин/Е. Tény, hogy gör

csök ellen anemleges berzeség haszon#

nal alkalmaztatik, még pedíg ely lény,

melynek ismeretéhez а tapaszlalás által

Julottam. Elméleti nmgyarázatom erre

Vnézve птенец, s ez csak а gyakorlal

ból akker fog kèpeztetni, ha több парази

lalatoknak birtokában leendünk. De llogy

а görcsök sekkal mélyebb szenvedésél;

Jelenlik az idegélemek, az által bizo

nyítalhalik be, hogy а görcsöknek leg

isszonyubbika ‚ а liszla. agy-nehézkór

legelöl is a legmagasb lélektehelséget,

az iléletet, s ezmán lassan lassan а сош—

binalio-tellelséget, а phantásiát, az em

lékezetet, а beszédel; sat. semmisiti meg;

midön más oldalról ismét a zsábák вёр

viselöje, az igazi Fothergill-féle arez

zsába, az élet gy'ónyöreit ugyan mind

meg nem' штата. Ezen иену kövelkez~

lében lermlf'eszelesnek` lá'lszik, hogy gör

esök ellen‘állalában а hevesség, игу

nemleges ватта]: kell alkalmaztatnia.

3) А швам: mennyire@- паду te~

vó'leges ("Сёла/идиш oderpositiverj ber

ведёте! kell отметим, mely sekkal

enyhébben, s úgy szolván, sekkal ua'L

gyobb kiterjedésben hat. A ki ennek

okát тат анаша, аппак ismét elmé

leli magyarázaltal adósa maradnék; any

пуп azonban mondh awk, hogy minden

ка, kiezen állilásomon kételkedvénA а

zsábákat nemleges berzeséggelfogná or

vosolni, annak igazságáról csak па

шаг meggyözödnék. mint-hogy а. zsábák

ezen gyógybánás által mértéken lul ne

vekednek, s azt, mit elrontánk, csak

ügygyel мим lehelend majdan ismél

jóra forditanunk.

4) Egyéb javallaloknak sinormér

теней! lehelvenni, подумал tiszta inlegî

Иго/Един , melyek a hidegetju'l Лёг-й , «_

levó'leges дешева; bíztosrm eng/Jülth , a

лег/2149508 pedíg rosszabulást okoz. Külöl

nös viszonylali-hat-ás lélezik men а 116°

mérséklet és a berzeség каш; hiszen а

höség szinte világszerle elterjedt földì

halmány, melynek nemlegességét а hü

ség teszi. A höség és a híîség пазу sze

repeljálszanak nz orvosi ,fgyakorlatszín~

padján, s ha e gyógyszereket nélkülöz

nünk Rellene, úgy valóban gyógyszer

gazdaságunk вам: gúnyorrá (Satyi'a) vál-`

nék.   l

Агонии а gyakorlú опознан azen

állapotokat is kell ismernie, melyekben

а berzeség látszólagosan javallva van.

mindamellelt mégis апатию; semmi

hasznunk sem lesz , ha valamely gyògy

szert csak egyik oldalról гаишник meg

elöli, а lelkl tehelségeket azonban sulla lsmerni; s жоп orvos sona sem “гнев!—

О
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щншцёхёщтчтшшшщу

щами даты! рт точь Vfényolslal

ws -pçqig дышат: jgyekeznék, k1 mé

vedóßéß ép оду пущап , mint а. 195911“:

Iiütebb gyógymódját. _meg nem уаЩа.

Az (падок .és выдр] ауаНаъок.

штанин: висит, а követkgpç'íkhen

фетишах:

1) A дешева; ellely'avalltatz'k, lau

velar/»ely lobos забивает], pagg свай .ve'r

tprloda'sos z'zgatotság is шт jk;th , yaer

azidegkórral еду/Идёт Идёт. Ez mind

д 516118-, mind az 2¿rint-_be1‘_zesf_'e,¿,f_reEmili.

Езди внешшшатад ока мамаши.

позу winden heïlîfmyam “8610. :s 31111“

шеи а тишины és душами ö

reghíti, minekelöme lnu'eg az _1degkór17a

glótékony 4hatást gyakorollgatna. Mint

hogy ради; а как года! küzelébb áll а

haszonnál, melyet а цереаэёг 7érdelgg'e

hep elöhozpi twrekeziink: appel fogva а

berzeség íölgétlen euenjevallaßául YYlenet

minnen юности és душим: шйищ,

mely az orvçslendó медным! egy 1:16

bep van jelen.

2) 4 bgrzeçeg :ellenjlwullmtz'lg La

ß мёда mdr „шайбам ееЪе тещ, esfîç

ido" _e's съеду/е által ô'regbületik. Lly est!!

be», ше1у штанов és öszlipr elég gym;

ren Гоша] elö , а beneség hatását mm

denkor щипцами: ingernek fogjuk m

pasztalni, s a helyett, позу az idegkóm

lecsilapítanók, аи csak 0k nélkiil növel

nl fogjuk. Ennek oke abban rejlik, hogy

különösen а zsábákban szenvedö beteg,

,az id_ö “подвидах таза nem minden

árnyéklatait érzi , -— minthogy peßig e

zen világföldi вешаем зонд: hamma

Sßbbak, Sem диоду azoknak пишут

alii] a betegel; el шьете vonnunk, an

nál fogva. а Aberzeség alkalmazása ша!

mindenkor воины nagyobb kán wenn:

пшик. лит за шшущачшщшегеп

csésïebp ‚дешев 1s elöhozni дереве}:
volnánk. I

,3) на а Fothergill-iféle arczzsábá

ban ‚ад erczldeg izvaésall eìpuszti,tásának

szerencsétlen eszméje teme; 1_5 ште

tett: ez égetés yhelyévn ,hegedék iálmag,

mely égimés- .és nyomásra meg подвинь

шещ. мёдарошг, söt дудка; lis élîénlc

штаты gerjeszt. Mig а. heg edéknek

.ezen fájdalmassága fönáll, mind

Midág _en mim szöveményt Rell i¿eldnur

niinlt, mely .la herzeségnek ingere дна)

шаман, тяга: idegkór formáje _nem

пищик, щаппацаыап fájdalommá „еще!—

неацешк.

4) А bergese'g .aka'rmz'ly ídegkórbrm

фигню? tó'bbszòfr лишаём, годаататиишгв’д. eGyakoribb alkalmezáea

könnyen l»u_llingerülzségret. 01:02. 15. nella»

még az шашист: is kell _tekìntetbe

venni; s az egyes ülések számáß ès _tar

tosságát под aráuyhan sziikség Ковш

tozni, а melyben az idô козлам щи.

Azunbam igen félelmesnek sem keu len

щ; _mipulogy ingerlékeny természelji е

gyénekben igen llamar Lörténik а vissz

hatás, még ellenben >mmpább betegek а

berzeséget igen паду mennyiségben és

erélyesen alligmazva, jól n'írilc.v

Mit Bell azouban çenníink, ha а 4túl

ingerültség Штор jelei mgltaßkoznak, s

в menen ez 'mii i_s russzabul?

A betegség'et önmagára lmgynunk

прицепы; a пах-денек а rossz idö вдув-

kedlével Szöl-‘nyülgéppen erösbödnek. -

I_Iyenker legelöl is a bßdár-szerekhez,

s kezel: közt föképpen _a mákonyhoz _I0

лущат. melyhez `a высветил; па

merhozzá sz,0knak, s azi ,késöpb ¿geg

рагу adagokhan ¿e enümr.  4 re

децущ до .sixer дадут щит me;
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már is úgy jött ki, mintha az összes kór

tan oszlopai csupán csak ezen egyetlen

egy kérdés föloldásán nyugodnának. Ha

a legellentétesb nézetekkel elárasztott iro~

dalomnak ezen kórtani üzletétől elfordul

ván a szenvedők ágyaihoz lépünk, sitten

azt tapasztaljuk, hogy a természet ezen

nézetek legnagyobb részét kigúnyolja: ak

kor valóban az ember eszének ijjedtében

meg kell állnia.-- A divat, fájdalom! őt is

hatalmába ragadá, s itt minden küzde

lem, minden nyugodt emélkedés hijába;

a betegágy, annyi tapasztalatoknak bá

nyája, kiszorittaték helyéből a boncz-asz

tal, retorta és górcső által; mi ezektől

nem jő, s mi ezek által megerősítést és

bebizonyítást nem nyer, az mind hamis

állítás. - A kórboncztant, mely már is

a legdurvább anyagíságig emelkedett, e

tekintetben csak a vegytan, a még csak

gyermekkorát elő életműves vegytan mul

ja felől; elismerik ugyan saját tökéletlen

ségüket, mindazáltal mégis a gyakorlati

orvostannak rajtok kell nyugodniok. Meny

nyire mentek már e tekintetben az em

berek," legjobban tűnik ki Liebig kö

vetkező szavaíból: „Az orvostant már a

legtudatlanabb emberek, mint p. parasztok

pásztorok, stb. még pedig gyakran ked

vezőbb sikerrel, mint magok az orvosok,

gyakoroltak; minthogy tudományuk min~

den biztos alap nélkül szűkölködött“, egy

szóval: minthogy a vegytan, az életműves

vegytan hiányzott. — Majdnem ugyan

ezen szavakkal élnek a kórboncztan

tüzes gyakorlói; de ha ezen uraktól azt

kérdezzük, mi hasznot hajtottak az or

vosoknak eddiglen, akkor egész haraggal

azt felelnek: íme az empirukusok, mind

járt csak eredményeket akarnak, -- az

eredmények nem jőnek oly hamar, vár

jatok csak, nem fognak azok kimaradni.

—- Jól van uraim , mi várni fogunk, csak

tulajdon nézeteitekct, melyek, saját vallo~

mástok szerint, még igen é r e tle n e k és

fanyarfzüek, ne hajtsátok ki a gyako r

latí orv os t an mezejére, hol élet és

egészség körül forog a beszéd.

Tizenkilencz esztendeje már, hogy

az úgynevezett alhasi hagymázt (Typhus

abd.) nagyobb figyelemre kezdék méltat

ni; a Broussais-félc rendszernek ezen ví

rág-korában az alhasra szükségképpen na

gyobb figyelmet kellett fordítani; az al

hasban fekélyekre akadtak, s minthogy

az ideges tüneményekkel járó láznak ter

mészetét föl nem fedezhették, egy, ugyan

nem állandó, de könnyen kimutatható

kórjelhez ragaszkodtak, s ezt a kór

lényévé emelték; ekkép a fogalmat az

idomnak alárendelvén, divattá vált ideg

lázat különféle szövevényeivel sehol sem

-— hanem mindenhol csak hagymázt lát

ni; s így támadt ezen új fogalom, mely

régi kóridomokra ruháztatott által.

 

Valamely kórnemnek „azonban tünc-y

ményei által mindjárt а betegség elején

kell természetét nyilvánítania, s nem csu~

pán annak lefolyása alatt, vagy végével

olyan állapotot elő mutatnia, melynek lá

volléte sema betegség alakját, sem pedig

annak lefolyását nem zavarja. А fekélyek

ugyanazon járványban jelen vannak, vagy

nincsenek, tehát nem állandók; -—— míg

ellenben minden egyéb jelek az idegrend

szer bántalmára mutatnak, melyhez má

sodrendüleg a vérrendszer szenvedése

is csatlakozik. А rohamok hevessé

ge, az egész életműség bántalma sem

mi arányban sincsen a helybeli bánta

lommal.

Különböző járványok különböző hely

beli bántalmakat hoznak elő, a mint ezt
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lapasztalni Ysokszor alkalmam ильме

mely idegláz-járványokban bubornyák tá

madnak, másokban patécsok,I князек,

tályogok, fenés lerakodások sat., mások~

ban ismél. fekélyek az alhasban, a mint

l. i. а killönféle okok, különféle helybeli

bántalmakat hozhatnak elö.

A bélcsö ilten keltös szerepet làtszikl

jàlszani: l) A.Ádtzsllánoslî ellentétben а

börrendszerljel s 2) Helybelit, midó'n

а hiányos elválasztás által megromlotl csi

pös bélsár, mely lermészeténél fogva a

vaslag bélben hosszabb ideig mulat, ká

ros befolyásl. gyakorol а béllakhàrtyàra.

Könnyen magyarázható, hogy ott, hol а

kórtermény kivelése mint p. a hagymáz

ban, a hör ulján történik, a bélcsö а

börmük'ódésnek ezen zavartatása mellett~

póllónkénl. lép föl; hogy ott hasmenések

s egyéblerakodások következnek a bélcsö~

re. Hogy a hasmenés nem következménye

а fekélyedésnek, màr onnét is tünik ki:

hogy ott, hol a kór egész lefolyàsa вши.

а has szorult volt, fekélyek talàltattak,

ellenben pedíg ezek gyakran hibáztak volt,

hol hasmenéssel folyl le a betegség. Rég

elismert. lény - az erönek szembetilnö

fogyása vérhasok és hasfolyások alatt;

ezt a hagymázban s föképpen а cholerában
is шпата; a legerösebb vérfolyások ysem

hoznak elŕí oly gyors erô'- és húsfogyal~

kozást; а belegek ezek ut-án igen hamar

éplllnek fdl, mig ellenben hasfolyások u

tán csak igen lassan lábadnak löl; ezért

azonban а hagymázt, ezen betegségekkel

egy természetlìeknek nyilvánilani csak an

nak juthat eszébe, ki kevés gyakorlali be

látással bir.

A bélfekélyek fölfedezése sem nem

valamely újdon tény , sem pedíg nem sa~

iálságos a bélhagymázban. Mär Morgag.

l

ni L) Stoll’) Cloquets) Cose‘) An

d r al 5) sth. tettek a hagymázos folyamról а

vékony belekbenemlitést; Hildenbrand

6) ismert classicai munkájában тропа

ja: „А beleknek gyuladása a hagymáz

állandó bélyegei közé tartozik; egészlen

soha sem hiányzik, s а hullákban minden

kor nyomára akadhatni“; söt a jelenqube

liek értelmében is, yhol agy- vagy hörg

hagymáz mondatik jelen lenni, csak igen

ritkán hiányzanak а has-kórjelek. Ро

mer 7) ideges gyuladásnak nevezi -ezen

bántalmat; mi légyen azonban ezen ide

ges gyuladás, nem tudjuk, s a magya

rázattal maga P. is adosunk maradott ; má~

sok ismét ezen gyuladást fekélyesülä gyu

ladásnak uevezik; mely kifejezés 4csak a

kimenetelre illenék. Azonban más beteg

ségekben is laláltatnak ilyetén fekélyek;

így tudösorvadóknál; olyan emberelmél,

kik az iblanyt. hosszabb ideig használák,

kik zsebrékben szenvednek stb.; lénye»

ges különbséget ezen fekélyek каш és a

bélhagymázos fekélyek közt eddigelé ГО!

fedezni nem lehetc.

Éppen úgy akorrogás és hasrecsegés

is nem lényeges kórjele a hagymáznak;

nem csak azért, mert gyakran egészlen

hiányzik, gyakran pedíg már a betegség

elején, hol bélfekélyesedésröl szó sem le

 

l) De sedibus et caus. morb. Tom. I. VenetUs

1751. Epist. 31.

2) nario med. vm. к. 188, 200, 2301.

3) Nouv. Journ. de med. T. I.

Ч De la membr. gastro-inten. sat. Paris 1825

408. l. ‚ _

5) Untersuch. über path. Anal.. der Verdauungs

kanals v. Krause.

s) 18M-ki kiadás. . `î ß .

7) Beiträge zur näheren Kenntniss der драги.

Tiphus. Tübingen 1821.
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Het', ‘Avà'n' jelen, “Нашёш xiairithogy" еёеп

1к6г5е1'шёв , a iiagymázzai légk'ovésbê sem

rokon betegse'gékben' iá' {отит elo. 7

_ ТбПёпуй 3)" azt' hiszi", hogy а?

ёШазй hagymáz é'zs~ a küteges hägym'áz u

gyanazon ogy betegség,v csak ho'gy az

Íelenlog birâlati góczát' (каш; börrendszer)

elhagyá, s a takhártyakat (bei-bör-rend'

s'zeŕ)` válàszt'á, mely fekély által nyîÍ

мы; mig viiágosban Ьгяопуггашаът е2
Èefa Eá'm alattil hagymázos béèiůröäés áll-Y

ЕЁ Pr. Sauer az alfìási надуты á kli-f
.tzeâeá Èágymáz' s'zì'ib'áïyt'aláu's'âgáńalrá` tartja;

' Ãzo'n gyenge okok «язвами, melyek ag

aïlíàsi lia'gymâznalŕ' IS'éï-i'ekélye's'eiiëstŕïlL Vai

lo Szármàzäs'ät védik, yis'sioot' azon okok
Avíisgálatárá vezet, melyek a'z ag'y- és'

tth-hagymár mellett hozatnak fö'l.

lsmert doIog,l hogy M a r с u s 9)

mínden hagymázt agygyuladásnak vevé;

s voltak akkorában követöi és ellenzi'íi.

Marcus azon idöben értekezett a паду.

mázról, шведа Némethonban a háboru»

hagymáz uralkodott, mely gyakran Рад;

gyuladással volt öSszekötve; azonban az

так megváiwztak, s az érénkul folyiaioq

víiának reánk nézve úgy látszik Sëdlrrïf

Казана sem volt'. Már G o е s e n~ ‘0) 'a' há'gy'

Ín'ázt, T. encephaticus, cardiacus és' icte

ricu's hepaticus-ra osztá R51; Dorn'n) a

zonban már akkor is arra figyelmezte~

teit, hogy az agygyuladás hagymázban

csak másodrendli bántalom, сед]: kór

jel, még pedig nem tevöleges, hanem

szenvedöleges kórjel. Minden idegiázban,

 

s) Magyar orvos-sebészi паштета. Évkönyv.

I. к. 1. 2. FA

9) Entw. einer speciali. Therap. 1.1L 2031.

м) Von der титан d. Phosphore gegen der

anst. Typhus. Berlin 1815.

u) Bemerkungen über die d. Marcus sat.1813.

mîhdeíï Hagymäàbáú‘ Мне? еШ тез—Миш

mák“, àöt шпината ezek а betegség el
. 56' kórjeleï közéVV tartoznak; sok orvos

igen" nag'y fontos'ságot tulajdonft ezen'

tdńe'ményn'ek , s azt vér áflafî bordi-ï

tástól егёаб typhomariîánalà nevezi,' a"

nélkül hogy a vé'r'nek' vegybo'ntásá

мы тут: a'dawlkac' elömut'athamá, ше

lyekre ezen téteit: aflapf'tanía1 lehetne. A

zonban ezën' Ветвей arózulata, mely sa

já'tlago's buta lìífejëzéssel'bir , s a föfájás,

bar штамм igen bélyegzö jèl, mégí's

csak az ideg'rendsiern'ekl mêly szenvedé

s'é'z jeIenti ; Iáttám ugyan [лаваш is a be~

>tegség'eiejé'n erös vértorlo'dásokàt a Гей

ГёГЁ’ штанг, melyek néha gyuladásig

növekedvén , lobelleńes' szereket îgény'el-v

Lek; mindazáltal mégis а betegség' lefo

Iyáëa alâ'tt ezen tììnemény'ek` iblkàbb свай

szenvedölege's, a fájdalom ihkább сзаЕ

idègès fermészèm, mely`elegendö`1eg шит:

j'a`, hogy az életmůség--g'yökeréßèñ Vati

megtámadva. Cans'tatt Н‘) kö'yétke'zß kör

еще; Вауезгёёёь adja'az agyha'gymáznak.

,gÃ'z/agybántalomnak kórjelei itten nem el

sìigetëîve', hanem sok más, az alhasban,

á'z ~áliìailäno'sl Böráiiapotban, az edéhy- és

idegrèndè'zeríïeh tlinedezŕî` kórjelek kísére

t'ében I lÈpnek Ю]. Az agytunemé'nyek

nem birnak a szabad edénymozgás bélye«

gével', han'eńl ткань csak` а bódìtáä

('narcotismusf lèn'yotnó”, al-szélhüdéses'

jellemével“. '

Pr. Sauer 13) Schönleinnál ellenke

zäleg, ki minden elöuralkodó ideges bán

шашни! járó hagymázt egyszersmind,

 

12) Die speciali. Pathol. u. Ther. sat. lll». K. 1—

sö rész 1681.

1г‘) Der Typhus in îvier Cardinal-formen. Bécs

1841 1141.



A шутил;

megkülönböztetßül а bélhôgymázlól, аду.

bagymáznak nevez , ад biszi, hng .min

den hagymáznak alapjál. killönnemii küte

ges kórfnlyam teszi, s ha hogy ezen kór

folyam nem a bél, vagy tüdötakháxtyájára,

hanem az agyra гамак le , _akker azt аву

hagymáznak nevezi. A jelenleg niég bebí

_zonyilandó küteges kórlolyam, melynek а

béllakhártyáján fekélyeket kell képeznie,

az agyban még soha ki nem тишиной,

Az úgynevezetl. agy-hagymáz kövelkezté

ben meghalt testekben soha sem lehete

vaiamely anyagi változást az agyban föl

fedezni; leglîilebb is vérlulteltséget, sa

vó-kiömlést, ellágyulást sib., melyekböl in

kábh csak az agynak izgalolt állapoljána,

mint valamely különnemll küteges folyam

ra lehetelt kövelkeztetni. Разогни, Cless,

Решет, Zahn a hagymáz~hullák agyaiban

glimös lerakodásokat гарантий; ezen

lény azonbßn még ninesen elegendó'leg be

bizonyílva. -

Legszerencsésebh voltA az újabb gyógy

tan az ůgynevezelt titkos gyuladások akór

ismei technika elômenetei által történt fölfe~

dezésével; Schönlein tehát teljes joggal

állithalja, hogy természettani s'egédeszkö

вы: nélklll senkinek sem kellene a hâgy

máz kórvízsgálatáliozlognía, minthogy a

lobos tilnemények, az ideges lilnetek miatt,

alanyi (subjectiv) kórjelekképpen kevésbé

vehetök észre, s' minthogy azok kevésbé

meres, mint inkább visszeres természetli

ek; lgy mellbántalmaknál gyakran egészen

hiányzik a köhögés, a lélegzés allg sza

porább; az ideglázas betegeknek rendes

hátfekvése következtében a vér inkább csak

а hátsó részekbe torlódik, s beáll az úgy

nevezett szenvedöleges vértorlodás, miért.

is a tárgyilagos kórjelek kevésbé vétet

nek észre а шеПзб felilleten, mint а hát

són. Ez okból a hátlelületen hallgatodzás

által a filtyiilés, és hörgés minden ár

nyéklalait lapasztalhatni, továbba rope

gásl, csö-zörejt, hörgszózatol sat., me

lyekböl részint vérpangásra, részimk вун

ladáera Lehel kövelkeztetni. ч- А шлак—

Ьап fekete vérpangáslslasis sangvinìs
nigra), májosulás saft». találtatik. -- Mell

bántalmak ugyan gyakran szövetkeznek

az ideges bántalmakkal; azokat kazonbaln

mindener csak mint szöveményeket kell

'tekintenünk, melyek az ideglázak lefolyá

sa alatt támadnak; -- külön kórnemet

soha seni képeznek.v

Minekutána Dzondi, Weinhold, Gruit

huisen mázete1 mely szerínt az idegláz

lényege az ideghüvelyek, és Schneider

s_zerínl. az egész dúczrendszer gyuladá

sában дн, már rég elfelejtelett volna: ú

jabb idó'ben egy új eszme kezd fejlödni,

mely а hagymáz lényét a gerinczagy gyu

ladásába helyezi (Grossheim.), s ámbálor

ez ki nem штатам, mindazállal mégis

igen könnyen megtörténhetik, llogy ezen

eszme is divattá fog vàlni. 

Mínthogy tehát sem a helybeli bén

talom , sem a kiiteges kórfolyam eszméje

sem volt képes elegendö lölvílágositást

nyújtani а hagymáz természete шт, 561

minthogy czek az orvoslásra nézve semmi

támaszpontol; sem nyujtoltak: \-- `a kór

lényét а vérben keresék. Mär Hoffman

тома, hogy а hagymázban vérmásítáä

van jelen; az újabbak közlll némelyek a vér~

tekecsek szaporodásában és a vérfesteny

“kevesbülésébem mások a fehérnye e16

uraìkodásában, s a rostonya kevesbülésé»

ben keresték a kórlényt. Liebig 6s Wim

ter s'zerînl mind a vérben ‚ mind pedig a

hagymáz-betegek szobàiban könlegeg (Аш

moniak) танками. —— Ezen lényt, fökép

az utolsó tekintetben, már a régiebb or

vosok is ismerék. Már Parrot is mondia ,

3i
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позу а bagymázban a fölbombás termé

n'y-én'ek könlegegnek kell lennie, 'mihthogy

ezen betegségben а savak oly kedvezö si

цеп hoznak eló'. Ez oly nézet, 4melyen,

mint Richter mondja, шедшим, hogy

h_z természettanortól jö.

АÄô'nlegeg штатfëlbomló e'letmííves

anyagok пишет/е; tehát sem csupánra

hagymázuak sajátlagos jele, sem annak

kórlény'et fölvilágositó adat. - De ép oly

kevéssé kielégitök Qetin ger, Hoff

ìnann és Scharlau nézetei, kiknek

elseje a vér égvényeségéröl, másodika а

lyérsók szaporodásáról s harmadika a

széneny és köneny (carbon. et hydrog.)

ljregbüléséröl szól. v '
Ámbátor pedìig a vérvegyület снеге.

sei à hagymázban állandóan látszanak je

len lenni:V mindazonáltal mégis azokra

’ gem elméleti, sem gyakorlati tekintetben

nem Iehet épitenunk; minthogy sehol sem

mandatik, rner kórszakban tétetett ilye

tén vérvizsgálat, s mily arányban áll az

alhasi hagymázos vér az ehhez rokon be

tegségekben találtatott vérhez; tekintet

be sem vévén ат, hogy az egésàséges

vérnek tökéletesen kielêgìtc'í vegybontását
mégljelenleg nem is birjuk.

Èletben az auyagok rokonság-törvé

nyei egy nagyobb eró' hefolyásának vaunak

alá vetvc. Halál utàn az alkatrészek a

vegytan közönséges törvényei szerint mü

ködnek; bizonyára az életben is van

vegytani hatás és ellenhatás, azonban`

ennek megîsrnerése a jövc'í kórnak egyik

fóladatàt képezi._

i,  Az emberiéletmůségnek minden rend«

пек-ей egymás шт а legszorosabb össze

kötétêsben és viszonylatí-hatásbah állanak;

ez okból soha sem betegedhetik meg va

lamely föbb fontosságu rendszer, vagy

életmů, а nélkül hogy egyszersmínd ro

konszenvíleg vagy együttérzileg a te'stnèk

egyéb részei is a beteg körbe ne vonatná»

паи; е szerint világos, hogy ott, hol az

idegrendszer —-— mint р.о. а hagymázbán

~ beteg, cgyszersmind az edényrend

szernek is meg kell betegednie; csak hogy

ez alatt hé értsünk а régi iskola értelmé

ben gyengeségct, hanem az ideg

rendszer cselekvöségének Ifó‘

rosan megváltozott irányát, és

ingerlékenységet; а dynamicus élet ezen

-kóros eltérései csak addig jelenkezhetnek,
mig az, élet шт, minthogy azok csupán

csak a cselekvöségben alapulnak; a kó'r#

boncztan ezért itten hijában és sìker пё1

kul fog élefmííves fölvilágosiló vàllozàsok

keresésében fáradozni. A tengélet-körben

а megváltozott _hatás többnyire a шез

változott tenyészeten alapul , nem így az

érzékeny körben.

Újabb kòrban sokatlbeszéltek а hagy

mázos korcsvegyró'l, mint Qzélött a rákos,

sömörös, köszvényesröi , s azt hitték, hogy

ebben fekszík а dolog veleje; -— lires szó

valamely még csak jövöben bebizonyitan

dó vérvegyváltozásra. Általában igen b6

kezuek az emberek ilyen szavakkal, nie

lyek által sok eszmét rejtélyes értelembé
lehet burkolni,l azonban ha а dolog a be

teg-ágyboz, mindcn elméletek pórbakövé

hez hozatik, akkor egész meztelenségben

tûnik ki4 ennek hiányossága.

(Капут. követk.)

„___-_x»
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Tár

_ далек t. Тонна пю'уе orvos

.mumkájáhom (l. Krenmüller K., tolna~

megyei r. föorvos ur hivalalos jelenlóse 1min)

(Folytatás)

IV. A közegészség állapotja.

A köz egészség állapotja а változó idö

daczára is általában igen kedvezö és tarlós

velt. Járványosan csak а vérhas és a ka

nya rók jelenlek meg.

Lá zak нём leggyakrabban fordultak

elö a hurut-csúzos és csorvás-epés

lázak, melyek löhbnyire enyhén folytak le,

s gyógyulásukhoz а legegyszerübb, müködé

sekre ható szerekel, p. hánytalót каштан. ——

Néhány ezek közt alhasi hagymázzá fajult,

vagy a tájbeli váltoláz тащат. 'ólte magára.

Ezen tájbeli váltolázak az egész Duna men

tében és az egész Sárközben _lönek elô, s

csak akkor fognak tökéletesen megszünni, ha

ezen folyóvizek kiáradásainak nagyobbszerü

töltések gátol fognak vetni. Azonban nem

annyira a váltoláztól, mint inkáhb annak kö

vetkezményeitöl kell шпат. А lakosok ezen

betegséget nagyou kevésbe vévén, hánytatón

kivül. többnyire semmi egyéb gyógyszerrel

sem akarnak мы, minek természetes követ

kezménye: máj- és lép-dugulások, vizkòrok,

sorvadások és halál. - Azoknál, kik gyógy

szertári `szerekkel élni nem akarnak, gyalkrau4

a váltólázat tökélelesen elnyomta a füzfa-ág

héjánák fözele.- ‘ ' `

Gyuladások közl a garat- és fiil

lö  l o b о k megemlitendök, melyek kétszer

járványosan is' дыша е1б, а2опЬап nadályok

è_s hánytató segedelmével igen hamar Зуб

gyultak. Mellhártya-lobok hamar ké

peztek kiizzadványokat, melyek néhány esel

ben gümökórra adtak alkalrnat. А sz e mg y u

la d á s о k igen gyakorìak voltak némely hely

ségekben.

_ ldegkórokköztaködök-csömör

s а szélhüdések fordullak elö leggyak~

rabban, rilkábban a n e h é z k ó r. А d e r

menet meghütés után 2-szer jötl. elö, s

mind а kélszer szerencsésen gyógyitlaloll

meg- 

Sorvadúsok közül a tüdö-sor

Cza

vadások (hurulláz, vagy tán tüdôlob elba]

nyagolásából) ; v í z k ó r о k közül a h a s

v í zk ó r o k (váltoláz ulán) fordultak elö.

Foly ások közt az aranyér tavasz

ós ösz elején tapasztaltatolt, s ekkor gyakran

súlyos vértorlodásokkal a mell felé volt би

szekötve. - A v é rhas járványosan ural~

kodott. -~~

Börkórnk közl a himlök és ka`

n ya r ó k szerencséseu gyógyultak. -A p о

kolvar ritkán tapasztaltatott. A rüh löbb~

nyíre fekele~szappanyos fürdök használatára

elmull. -——

A korcsvegyek каш különösen

megemlitendök a görvélykór és а bu~

jasenyv. Az elsö csak nedves lakokban s

burgonyával elö német ajku lakosokon, meg ‘

a megyei börlönekben tapaszlallatolt. Az u~

lolsó feslelt élelü nöszemélyeken véletelt. ész

ге, de csak olyan helységekben , hol kalonai

állomások valának.

N ökórok közt leggyakrabban fordult

elö terheseknél a méh-vérfolyás, és a kora

sz'úlés. А

Iiarminczöl elmekóros а szegszárdi

Ferencz-kórházban nyert illö ápolást és or~

voslást. Y 

Kilünö szorványos betegségek voltasz

Alhasi hagymáz, láz nélkiil; — meghalt. '~

Làb~fejüszök nagy kiterjedésben; csupán hi»

deg _víz által gyógyittatotl'meg. -— Két ne»l

hézkór, mel)r a hánytaló. borkönek lört adrig».

jai által szerencsésen orvosoltálott. _‘

S z e m m ü l é t e k többnyire hály-ogos

belegeken пазу számmal és szerencsésen vi-

letlek végbe ez évben i. zombori Lippay

Gáspár, Magyarország szemorvosa által.

S e b z é s e k közt nevezetes volt egy

30 éves férfì meglövelése, s Bor-Jádon egy 25

éves egészsége-s asszonynak halálos megsebe-'

silése férje által, ki annak melléhez egy pin

les üveget vágott. '

Veszett kulyák által september és

october hónapokban Szegszárdon 4 ешЬегъ

lett megsértve, kik külsöl-eg eczetes mosá

sokkal, tiszla égvény-olvadékkal, és körös

bogár-kenöcscsel, belsöleg calomel, bella

dona és körösbogár-porral szerencséien ог—

vosoltatlak.

Ik
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V, Órvosi rend, és rendörég. д

а) Sz'faylrï-/lázak , дамам e's bó'rtò'nò'k.

S 1 n у 1 б h á z a k, melyekben фазан

szegények az élet'szükségeivel татам е1, tübb

belyen léteznek, u. m. Bonyhádon, Högyé

szon, Faddon sat. ~ De legnagyszerübb e

шьёт gróf Lymburg Styl-'um ala

ритма si mony t o rn yai intézet.

Kór h á z a а megyének csak egy van,

t. i.. Szegszárdon az ú'gynevezett Ferencz

kórb'á z. Eredetileg ez kis kápolna volt,

melynek föntartására magali. 1778-ban 50

szeg'szárdi lakos irásban lekötelezé. - Utóbb

1801-ben gyámoldává változtatott által. -——

1804-ben K e ll e r Ja k a b megyei föorvos

törvényes örókös és végrcndelvény nélkiil

halt meg, s hagyományából 1806-ban ö 161

sé'ge kegyes rendelése kóvetkeztében, a fól

állitandó kórház számára 10,000 fr.-nyi kines

tári kötelezvények adattak7 mer összegnek

eleinte äszáztóli, 1813 óta azonban csak 212

száztóli kamatja fìzettetik.-1824ki inarcziusi

közgyülésen volt elò'ször egy fölállítandó el

m ek ó r h á z r ól szó, minek következtében

4 kis szoba készittetett el а szerencsétlen me

gyeheli elmekórosok számára. -- ‘

1832ki sept. 1jén Dr. Krenmiiller

lett az intézet föorvosa, s ekkor az шит:

3 hórszobából 12 ágygyal, egy melléklakból

гидрой számára, s матами, az elme

kórok számára alott. Evenként A10-«-6(} beteg

orvosoltatott, de minthogy ezen szám mind

inkább növekedett, a теще rendei '1840

ben a kórház fölépitése're sziikséges рёв:—

összeget nagy lelkiien megajánlották. Az épi

tés1841-ben meg kezdetet-t s 1842-bon már

tökéletesen be is végeztetett. Ez évben Dr.

K r e n m ü ll е г r.föorvossá lett megválaszttatá

sa következtében, a kórház-föorvosi hivatal

t, Trajber Jóvsef orvos- és seb. dr. urra

ruháztatott által.

184%. évben а kórházban orvosoltak

fösszes száma 225 volt. Ezek каш meggyó

gyult 190, javult 42, meghalt 28, (ezek

közt 8 haldoklózm hozatott be a kórházba).

Az clmekór-osztályban orvosoltatott 35, (19v

férfl', és 16 nö), meggyógyult 15 (8' férfi és

7 asszony), meghalt 4. Е2еп betegeken kivül

még ugyanezen kórházban _351encsehályogos

beleg is, kik Dr. Lippay. orsz-. szemorvos ál~

tal szemxnütét alá Yetettek, nyert á'polást;

- T.Tolna megye b'órt'ónei anagy

megyeház éjszaki részében, még pedig fold

szint vannak helyezve; a börton ajtai egy

из folyosóra nyílnak, úgy h'ogy minden bör

[бы irányában еду magos ablak nyŕlìk. A leg

tágasabb (15‘ sz. 16’ h.) bört'ónben 16. rah, a

legkisebben (6' sz. 15' 11.) pedig 10 rab tartatik

közönségesen fogva. A börlönöket füteni nem

lehet. -— А vizsgálat alatt lévö s az ek'télt

rabok hörtönei közt semmi különbség sincsen.

- 184% a rabok bsszes száma 433 volt;

ezek közt megbetegedett 116, meghalt'l. ——

Leggyakoribb betegségek voltak а görvélykór

és a rüh. A beteg rabok egy nagyobb szobá

ba hozatnak, melyet ugyan füteni, de sze

löztetni nem lehnt; a betegek Щеп deszká

kon, minden ágyí ruba наш fekszenek. A

rabnök számára 2 fůthelö börtönszoba van

rendelve, s a megbetegedettek, ugyanezen

szobákban orvosoltatnak. —— А dolgozó ház

a börtönök alatt, tehát lebújban fekszik; a

szobák nedvesek, sötétek, s minden légvonal

nélküliek. A dolgozó rabok ez ok-ból több

nyire ttidönyavalyákba, vagy görvélykòrba

esnek. -—

Ь) А _gyógyszertárak állapotja.

1) А paksì gyógyszertár Farkas

Jósef oklev. gyógyszerész birtokába-n, ki

azt 1832ben, tehát штампа eholel'a-járvány

után igen drágán, azaz:` 10,800f. e.` p. vette

meg; késöbbi években a bevétel sokkal ki

sebb lévén, генам enne-k, részi'nt pedig és

föképen :1 tulajdonosnak egyéb áruczìkkekkeli

kereskedésének tnlajdoníthatni, hogy (511843

ben csödület alá jutott.

2) А duna-foldvári gyógyszertár

jeleuleg özv. Mildner Mihályné birto

kában és Bálék Rudolf gondviselése а—

latt. A tár vétel-ára '1834-ben volt 12,700

f. e. p., 111er összveg már legnagyobb részt

kiûzettetett. -—- Atár igen csinos, tágas, és

alkalmatos, atulajdonosné saját'házában fek

szik. Belsö elrendezése is igen czélszerü. A

gyógyszerek a legjobb minöség- és kellö

mennyiségben találtatnak.

3) A bonyhádi gyógyszertár, Kra- `

molin Antal dipl. gyógyszorész birtoká

ban, ki azt fólsöbb engedelemmel 1820-ban

fölállitotta. Tára igen jól van elrendezve; а

gyógyszerek jó minö- és mennyíségbon, mi

ért is megyeszerte a legnagyobb hitellel, és

выше! hir. I
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4) A högyészi gyógysze'rtár .Hand

tel Károly okl'ev. gyógyszerész blrtokában,

ki azi 1842-ben 6400i. e. р. vette meg. A

lzár gr. Ap o'n yi Gy. csupán e czélra épitelt

házában vagyon, s пазу cslnnai van elren

dezve. A tulajdonos csak tudományának el,

a vegylannak legújabb talál'mányait szorgos

szemmel' klsérl, s azokat, ha czélszerüknek

lalálja-, életbe is léptetl; vegytanl ügyesége

annylra lsmereles, hogy több gyógyszerárus

vegytani gyógyszerelt töle vásárolja. Meg

emlltésre méltó még, hogy 'a franezla talál

mányu enyv- tokocskákat igen nagy slker

rel utánozza.

5) A gyönki gyógyszerl. Eisz

lorfer Edvard okl.»gyógy.birtokában, ki

azi 1842-ben 4000 f. e. p. vette м. А tár

nem a legjobh karban vagyon s évenként 600

fr.nál többet be nem hoz. Ezen körülmény

nek tulajdom'thatnl, hogy a lulajdonos jelen

leg már csöd alá jutolt.

6) A sim ony t o rn y al gyógyszerlár

N é m e t h J á n о s okl. gyógyszerész birtoká

han,` ki azt fólsöbb engedelemmel 1821-ben

föla'llllotta. A tár cslnes és elég tágas, keité

ben azonban a czeczel patlka fólállilása два

sokat vesztett. .

7) A tamási gyógyszertár, melyet

Schmidt Jósef okl. gyógyszerész 1839

¿ila —- de csak személyes jussal - blr. A

lulajdonos minden igyekezetét és íigyelmét jól

elrendezett lárára fordilja, штампа! beve

telai oly csekélyek, hogy melletiök csak

szüken tud megélnl.

8) A bataszé ki gyógyszeilár Ulá

kovlts István okl. gyógy. blrlokában, ki

semmlléle újabb vegylanl könyveket nem

vesz, s így tudománya haladásalt legkevésbé

sem lsmerl. Szükséges gyógyszerelt aprodon
ként hozatja, minthogy lmükönyhája olyan l

hogy abban egykét párolt vizen kivül allg ie

het egyéb vegytanl gyógyszert készltenl._ '

9) A szegszárdl gyógysz. kühl)

szann József okl. gysz; birbokábau, ki

mind tudományos mlveltsége, mind Шаров

lsmeretel, mind lárának asians elrendezése

által a közönség blzodalmát nagy mérlék

im birja. '

10) А tolnal gyógyszerlár Hanel

Károly okl. gyógy. blrtokában, ki a'legtu

dósabb vegyianoi'ok közé számllható. Tára

minden tekíntetben a legjobbak közé {апсиды

s igen sajnos, hogy adósságai miatt, ha tá

rát eladnl képes nem leeud, csöd alá ke

rülendr

(Folytaiása kövelk.)

Schönlein погода! elůadúlai: el'

lenzói és учтенным.

(Folylalás) ì I h Y.:

A másodlk eset egy 19 eszlendös, már

11 nap ótá beleg férflrúl szól. A tllnemények

eleiute nagy bágyadság, s gyenge csorvás

jelenésekböl állollak; késöbbl lefolyása alalt'

azonban a betegség olyan alakot быть ma~

gara, s olyan tények állottak elò', molyek

szerint semmi kétséget sem lehete többé а

kór hagymázos lermészete гони láplálnl. 

(Melyek ezek a tények, s miért mellöztetuek

el hallgatással? Közli'i.) A fej-kórjelek jelen

eselben elöuralkodiak, s a hastakhártya-tü

nemények csak keveset valának kll'ejlödve.

Schönleln ezen esetet :igy-hagymáznak

(Cerebral-Typhus) határozta. A fejtünemé

nyek ellen egyszer már általános vérbocsátás,

letemes könnyebüléssel, iétetelt; a fúlzúgás
azonban még el nem mult,v s f'óliiléskorabe

leg még mlndég szédeleg. A hastünemények

igen-mértékletesek; парома ne'hány, híg

llaslirülés, semmi fájdalom а vakbél-lájon..

Yan szinte kevés, de fájdalmatlan köhögés is

jelen; a konlalás tiszta kont ad, hallgatod

zzil által azonban-a baloldalon, különösen au

nak nátsó részén száraz, a nedveshez köze

lllò' hörgést tapasztalhalui, mely jellel a` ki

köhögött nyákos s kissé véres pökök is

összhangzanak. Ezen jeleknek megfelelnekgaz.

általános kórlünetek is;` meg-lehelösen egy

forma bör-gò'zölgés, még mlndég s'ótélebb

szlnü húgy7 erös, mintegy 80-90 тещ:

érverés.

Ezen esetet Cenradl, Wunder»

lich, Pauli és Graf lsmét nem lsmer

hellk el hagymáznak; de a kórelôzményl а-‘

datok hlánya miall;î esupán csak az elöadott

kórjelek után indulván, igen nehéz“ valamely

különös kórhatárzatot klmondanl.  Graf

hörglobnak, Wunderlich erös grippének

tartja ezen betegséget; Pauli azt hlszi, hogy

elel'nte ezen betegség csak hurutláz volt, mely

késöbben hörglobba ment á'ltal; végre Sle

hert azi mondja, kogy az задай hag-ymáz
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megismerése jelen esethen különösen a lég

zési szövemény miatt meg van nehezbitve.

Máj 6-káu a beteg 6szemernyi 111111116

nya-sót, Vn szemernyi káforral kapott. 

7-kén az éj osendes volt, а pökök vér nél

küliek, a tárgyilagos meli-kórjelek ugyana

zok, kéi1 hgsürülés, az érverés erös, a nyelv

nedves, aîhúgyhau uyákos üiep találtatott.

Az ideges tünemények (melyek? Közlö. va

lamiut а mell-kórjelek is tetemesen enyhül

tek; a bal tüdö t'óvében gyenge nedves hör

gés tapasztaltatott, két hasürülés, 84 ütetnyi

érverés. -' МЫ. 10ké11 а helybelisitések (?),

kivévén a helybeli bántalmakat, kielégitök; а

visszhatási jelek scmmit sem engednek, reg

ge] 90, estve 100 ütetnyi érverés. Tegnap

estve újolagorrvérze's állott be; a káfor fél

ге tétetett (Végremégisi Közlö), s hogy а

gyógyszer cgyszersmind a börro s a legzés

takhárlyájára is hasson, az amónya-só, na

швов-5211111 dárdkénecscsel (Sulf. Aur. Ant.)

kötetett öszsze; ezen kìvül még а hamuszi

nii higany-'ken'o'cs is bekenetni rendel

tetett а ‘шеИЬе.’ 11-kén а mell-bántalmak

erösbîilése tàpasztaltatván, a ymellre ‘véres

köpölyök alkalmazása rendeltetik. A kiüritett

vér vizes állományu, mely tulajdonságot a

régi orvosok vérfóloldásnak neveztek. - Az

erre következöl éj csendes volt, a тел-Шпе

mények enyhültek; a kontatás tiszta kont ad,

hallgatodzás áltai mind két tüdöben fütyülö

hörgést liallhatni. A has kissé p'o'fîedt, 1101—

rogo zörej ninesen jelen; csak _egy székü

rülés; á Iáz mérsékeltI а börnem igen hö,

a húgy kcvé,s.üleppel. А tegnap rendelt po

rok használata folytattatik, s ha a bör höbb

leendene, meleg leönt'ózések történjenek. 

Május 12-kén a vér górcsò'ileg megvízsgáltat

ván, а vértekecsek megkevesbülése

tapasztaltatott; a vérnek egyszerü megtekin

téséböl is már telyes rostonya«hiányra, és a

fejérnye kevesbülésére lehete következtetni.

'A tegnapi kórerösbülés enyhébb volt; ma

reggel felülni akarván а beteg, elszédült és

elájult; ez következménye a vérbocsátásnak, s

sápkórosoknál elò'fordulni szokott hasonló tü

neményekre emlékeztet. A mell~nehézségek

kisebbek, a hörgés engedett, a Iáz mérsé

keit, az érverés 82 ütetnyi. -— 14-kén afej

szahadabb; а beteg nagyot hall; a melle'let.

müvek bántalma kedvezöbben jelenkezik; a

kbhögés ritka, a pökelékek siirük, vérnélkü-l

liek; alázastünemény'ek mérsékeltek. Anyelv

nedves, úgy szinte a hör is a tegnapileön

Lözés után olyan lett; a húgy nagy menuyisó

gü, -kissé sötétebb szi'nü. А vér Dr. Simon

által vizsgáltatván meg, sok v-izet, semmi

rostonyát s kevesebb fejérnyét foglait magá

han. 15-kén. Tcgnaplátszólagosan minden ok

nélkül a mellbántalmak erösbülése állott be,

m1 okból ismét heiybelìleg vér bocsáttatott.

А kiüritett véruek már is jobb szine volt, s

aludékot is képezett. 17-kéna légzési kórjelek

ismét erösbültek, a miga hagymáz-folyamnak

mind ideges mind takhártya-féle kóros Шпе

ményei tetemesen csökkentek. (Soha sem lé

teztek. Közlò'.) Heves köhögés,_hangreked

ség állott be; hallgatodzás állal nem csak

füiyiilö, hanem ropogó hörgést isìhallhatni.

8 obonnyi érvágás, véres köpölyök, belsö

leg salétrom és amónyasó rendeItetnek. 18.

Nagy könnyebülés, a mellbántalom sokkai

kisebb , а láz mérsékelt, a szomj csekély, а

hú'gy nagy"mennyiségü, a шатен vér _co

chenill-szinü vérlepényt7 igen kevés aludé~

kot, de tulajdonképpen semmi lobhártyát sem

mutàtott, asavó vér-festett. А ше1111е és 4a

lapoczkákba még higany-kenöcs kenetik be.

19-kén. A hclybeli kórjelek kedvezök, azon

han még semmi helybeli birálatok. " Foly

tattatik a salétrom és amónya«só tejetben.

 Aköhögés lassanként, múlni kezd; a test,

tápláló étrend mellelt, lassanként erösbül,

úgy hogy а vbeteg mújus végével az ágyat,

junius 'lO-kén pedíg a kórodát elhagyhatá.

Nem akarván az olvasó türelmét tovább

ra fárasztani , a többi 4 esetnck csak fölira.

tait fogom közleni: _ =

Alban', hagyma'z. - Lútszo'lagos '

jo'z'ndulatu Мот.  febres epidemie-ae

malignae sine febrz'? (281.)

Alban' Ízagyma'z. ,- Nervom stu

pida. - Tù'dó'lob. — Ervágás. »_ Orr

ve'rze's. A ‚петлицами/1 ísmétz'

fó'ltiinefse. - А hungrek-vizelzytó'li fe'

le’s. д А hasbántalom erösbüleke.

Hô'rg-báutalum. — Fiilló'mz'rzgylob. 

Könlege: ñúgy. - A laagymázbetegnek

дует elaoványodása. . A _fïiltâlob ís

me'telt eró'sbülefre e's z'z'sszafojtása. - А

lau'gynals külömbfe'lese'ge mappa! e's awel.

- Fóïgyógyulás. (351.)

Allam' Mgg/maíz. — Nervosa ver

satilis.  ватт. -—— A N. vers. jo'sla

ta. — Fölmagasztalt nemzó' {идет e's

e'tvágy kagymázból v_alo’ lábadozóknál.~

__,

 



Κ6ιιγνίειτιοι·τοτόεοΕ. Μ

ή |ιο28ιριαΙ: _|ϋπιτυσσάέ·α , πάω! ιι δετε8.υής

!ε_ίο!ρά:α, »άπό κι /ό?|ά!πιάάε τ”ιἰε]”ε Μιά!.

···· 0!|όέ,Ψ7Μά6'. (82 Ι.)

.4Μιιεί |ια6ΎΜάι. -- .έ |ικιἔ_ι|π‹ἱ:ὁει:ι

τ ε!ό:/?π·ιίτι!ό ιιηι”:δατο2!ιτείόσιαλ Μ|ιϊπό_/ε?ε

σκοποί. -· έ, ἐεισ£ἰἱσιεσιιε|σιμελ απεζςσ'Ι'ι:”|εθε.

-- θέὅε·ὐάπ2‹ιἰωιι. -- Α λα8·μπάε·σκό'

υεπιέπρεί. - Βἔμεπε£ἰεπ/ὸ”!οπ£άια σ: λό

οσιε'υ·ιέ!είο!πελ. -· Ν8ΝΜ"ι σε:·ι·α!ί!ία. -

Πει|ά!. ·- Βοποπσ|ά.τ. ΠΙΝ.) =

(ΡοΙγτιιτόεει ΙιόνετΙιοιιΕ.) ·

Μ. Βοοιιιιιιι.

ΚϋοιμωὶΔυιιεΦΕεΟἐσεΙσ.

Ηγιι!ιοι·ΜΔΠ ιιο!ιέ:ιιιού: ΒιιΙιιιιωι

Πάπια”, Με. οιςγο1οπιι “πω” Μύκο

«ΙΜ ο16ιιαΙιΒιιιιΙ ειοι·Επιτ: ΙιΙιιιΙ_ῇα πω.

νάφι ΒοΠ.τοιι€γ6π ΒιιαΙι·ο, οι·νοιιηοΠιόπω

τιιΠοι·, Μ!» Ποτ κόπο πιοτηιοττ “Ἀπό

να!. ΒΙ.6 Ηἱιοτ. - Ροιιτοπι .844° -ο

ε!ιοιιιιητ Πιιιιιτιι€ν τιιΙιι_Μοπιι.

ΗοΒγ ιιετιόιιγ έν Μο ιιιπέγιιι· ιτοάιιΙπιιιιιτε,

ΜτιιΜΜιι νένο πιοιιιιΜτιιι ότιέεἰ ΙέρτοΜιοΙ ΜΜΟ

εΙδ Βιιι·ορει εποΙΙεπιι Μι·οιΜπιόιιιιΕ, ιιιιιιιιοιι ιιετιιιοτ

εΙόττ ο"ιι·ιιιιτ Ηνει!τεειε ΜΙΝΙ ιιγιτνει Μό Με πιο·

Με", ιιι68 ιι ΙοεαΜϋεο1ιΙι ιιιιτιιιιειΒγει· Ϊ8 ΜιιγτεΙοιι

ιιιοενειΙΙτιπι; Μπι-τισ τω" Ι:ΠΙδιιδιιοπ ε: ἱτοοΜοπι

:Με Ιεετει·ιιι6ΒοτΙοπε!ιΙι, Ιοειιιωιι6Μι άειιτ 6ρροιι ιι:

οι·νοει ιι·οιιιιΙοιιι τεε:ι, ιιιιιπΙοιι η;" ΜΜΜ ΠιειΒγειΓ

οι·νιιει·ιι ειιιτόΙειε πω, 4ο επειτα τιιμτΙΙικτΗιιι Μ" ,

εΙειιιιιγιι·ει: ιιιὶπετἱιιτ οι·νοει Ι:ϋιιγνιειιιοττοτόε ΑΙΜΙ

ιιιεινει1 ιιοιιι ιιιιιΒγ:ιι·, τιιιιιωτι :Με Μεεοιι ιιγοΙνοιι

Ντ οινοεἱ ιιιιιιιΚάτ Ιωι·εειιι, ιιι68 τι !ο8τἱε:τἀΙιΙι τιπ

"πιω 6ι·ιεΙιιιϋ ιιιιιιιγειι· οι·νοειιτι1ι ιε Μέι· ειιιιτο τοι·

ιιι6ειετ6νό ΗΜ. ΜΜΜ ιιιΒιέιΜι ό! τοΙιότ ΜιιιιΠιιΚ ο

:οτι ε2οΙ110τιι ιιιο"γ6εδάέε, ιιιιιιέΙ ιιιιηοΜι Μει

568βθΙ εΞετϋιιΕ ιι·ιιιιι1ειι!τοι·, οι·νοει Ιι·οτΣιιΙιιιιιιιΕ ρω·

Ιειε πιο:ο_ι6ιι ΓσΙτιιιιό ιιιιιι6οιι ι.ι_ισ1οιιειΞεοτ τἰειτοΙτ ο!

ναε‹5ιιιΜ‹ειΙ ιιιιΜιιισι·ΔΜι ιιιοΒιειιιοιτοτιιἱ.

.Μαι τειι·τοΙοιιιΜε ιιιιιιιτώι·όΙ ένΚϋιιχνειιιΕ ο!ιιό

Εϋτετέιιο!ι: ιιτοΙιι6 ΓιιιστόΙιετι τσ.ινότιιτ πιώ· «ΜΜΜ, ε

ο!Η:οι·-Μοττ ειεινιιιιΙ:ειτ ΒενιἱΙτειιι0όΚ, ΙεϋτεΙοεεό;;ΠιιΕ

πω: Μττ]τιΚ ιιιοετ ω τιειτοΙτ οΙνειι6ιιιΕΙιιιΙ ιιιεειιι

ιιιοιτετιιι, 6ο 8881( ιιισειιιιιοι·τοτιιι, πιω: εΗιτο Μ

ιεΙοτιτιιιΕ, Μ" ειιιιιιιΕ ι·65:Ιοτοε Ιιἰτωειτἐιϋει εποε:

Κειιιιι παπι ειιιιι66ΚοιιιιιΕ. -

Λ ε26Μπι Ιενδ ιιιιιιιΚιιιι:ιΙ: οΜΕεοΙ6 Νώε οεοΙα

ακό Πιιοτο ιεΙοιιτ πως, τιιιιεΕπΙκ Ι:ϋιτιειτοΙοττ1 οι·

νοειιιιΒγιιιιειΕ,ι πιιιιτ ο ιιιιιΕμι· εοΜειοτ Ιιοτοετγάιι

Κοιιιοτύπτει ΒιιιιιοΙιότιειΙ: ιι_βιι!νε. Α Πιιοιιι °νοΙιιι μι

ριι·ι·ε πγοιιιοττ, ε τι τειι·τοΙοιιι ΙιοΙ6ιτ6!ι6ιιοΕ Μητσ

Μ15 ιιιιΙοιιιιιι·ιι ιιό2νο τι Μπι σιοεύτοτω ιιιιιιιικόιιιιΚ
ω” Πιιοτο 1ὅ0 Μπι τοι·ιοσ. Μι Δ

.Ματια πιοετ ιιιιιιιιιιιιι-τοι·τιιΙιιιιιιιικι·ϋνια τε

πιοι·τοτ6εότιοι; πωπω Διοιιιιιιι ο”. τοιιιιϋτε, αυτι

Β6808ΠΘΚ ωττοττιι!ι ιιωωτ ΜΑΜ ιιι·ιιιιΕ οΙϋ-επινέ

Μπι τοι.τ ΒϋιοτΙκειό ιιγι1ιιτΙιοι:ιτάτ Μι!ϋιιϋιιοιι ΙιἱεπιοΙ

Μ. ,,νιΕ8τε ΜνιιτειΙοιι ό8 πω” ΙπϋτεΙεεεέεοΜπσΚ

ται·τοττειιι τοιιιιτ ω, ιιιιτ ει( $28ΓόΙΙΥ868 ειοιιι6!γο

εαπ τοι·ιιιτιιιΕ: Μπι εποε! - Βοπιιιτειτιιι ιιονοιοτεεειι

ω» ΜιιΞιιιιιιιιτι , Μ" ει τιειτοΙτ τιιιιέιι ιιιιτιόρειι νά!

τιι Μ τι ιιοιιιιιιτι :ιάοττ "Μάτ, στΚι.“ Β ρ6Ιιιέιι ιη!

ΜτΕοπιτ τω" ιιι6ι·τέΙΩιοιι ιιιεειιι·ιι νοιιτει ίι"εΙαιΒιι

ω. Μοι·τ "μπω, Με πιιιιαιιιι εγιικοι·Ιειτι τωιει6Κ

εοι;όειο ι" ΒοιισοΙΙιοιιιότι, ε ιη ΕϋἱΘΪθ55έΒθἱ τοΒιιει

ΙιίνειττιΙέιι·ιιΙ 68ειοΚϋτιιι, τισ ιιιιιιάοιι!ιι ΗΜΞΙϋΕ πιιιΒιι

επΗΜιι οι 6νοιιΒιιιτ οΗΠοι·άιιΙ6 Ιιότοιιιιι ιιονειστο5

εύεο!ιοτ τη· πιοαοιΜιπ ΐοειιέ ΒϋιιοΙιοοιιΔτιιιιι, ιιιιιιτ

επ τ. οι. ΜΑΜ πι· _ιοΙοιι Ιιοι·ειεττ1 νόΙΙειΙειτει ΑΜΙ τε

ν6: ίΙΕΚ0τ' πινω Μόιι ιιοιι·ι ωειΙκ ει: οι·νοε-εοΜειι

ΜΜΜ ιζι'ι.ιειέΒ ιιγοι·οιιιιιιο Ιιειιιιιιοε ιι6ιιΙ:ϋιιγνεΚετ ,
Ιιιιιιοιιι καιει α "ιιτιοι·Ιό ιιιιιΒγιιι·Δ οινοε ιε το!γτοιιοε

ϋεειοΕϋττοτ6εΙιοιι τυρι κωωωικ ιιιιΉκϋάέεοινο1 Μπι

ω, ε Ιιιτιιἰ ΜΒΜ οι οι;έει ιιιειΒγειι· ω·ωι Ι:ϋ:ϋιι

Μ;; ιιιΠγ Γοη·τοιιοε Ιιιιι€6ει!"ειΙ τω·οΙω:ι!τ ιιιιέγέτ

άστα!! Ιώι·οάιΞειειιιιΕ ΜΜΜ ιιιιιιὰειιιΙε ειιιΙιΙ:ιεΙι Μικτ

«πω ιιοπι ασια οι Βι·ϋΙτ ε"Γοι·ιιιιιιιιίε Βόρειοι·τι πιο

κΙοτέιτισιιι Κϋ2Ισιιι τειιιιτΥέιπγινιιΙ,_ εΙο πιτ τι Καπ· Κινέ

ιιιιτιτιοι Βόρεετ.τέιιιιτειιιι κ. ··· Αι6ιτ_ιε,ιι ΜΜΜ

τιειτοΙτ Ματ παπι: Μαι τιιρ1οιιιιἱιιγοε_6ε τιιιιιιιιἱ

6ι·ιοΙαιοτ ηγιι·ότιτ τ8ΙιτιεΠό ρόΙτΙέε ιιγΙΙ:ιτΙιιο;έωέι·τ

65ιιιιτο Ι:ϋειϋποττιιιΕοτ ιωεωιιιιιιι, ιιοιιι ΜΙΙμττιιιτ

μια ε! οεγειοι·ειιιιιιά που τ'οι·ι:6 0Μ]τέετιπΜτ, Με

ιιιΙΙιαπιειι·σιΙιτι 65 πιἰιιέΙ τϋΙι!ι ιιτέιιιιόΙκι·ιι τιιΜΙιιιι η μὲ!

‹ΙίιιιΙ ειοΙ86ΙΙιατό ειέρ τϋτΘΚνέ5ΐ `

Α πιτ ιιιο5τ ιείειι ιιιιιιιιιιι ιιιι·ταΙιιιιιτ ιΙΙοτ1, οι,

πω: οτίιιιε κι εΙ6886 ιιιιιτιιτιει Μπι ι·οιπΙειο

ι·ειιοιι Ιιι6οΙΒοιοττ ΜιιΙεϋιιγν επει·ιιιτι, τιιιιοιιι οστι

ράιι ΒΜ-ιωτι Μπιτ "Μι ποπ ιιονε2ετοεεΙιΙι Κότ

οεοωΙ: ιιιοΙΙοττ, Μι·- αγόι;γ- 68 ιιιϋτϋι-επιιιροιιτΒιιΙ

τιιιτοττ, ο ιι ":ικοι·Ιετ 6ετΔρει52τεΗιτ τιειτει Γοι·ι·άο6

Επι! ιιιοι·ιτοττ οΝ5ιιαΔωιιιεΙ: Ιοιτάειι, ιιιοΙγ ΙεύτοεστοΙκ

:ι μπαι 8θΪΙἐ82ἰ Β6ι·οτιιιΙιωι, ιιιιιΙτ ΜΜΜ άν ιι!αττ
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815501601111‘: Ú? "85’ а munkn csak annyiban van

“Защитим 1‘ теппуйъеп egyes esetßk bizonyos

kórfajokra, vagy i5 inkább alapkórokra vihetök

vissza. Igy nevezetesen az elsö Inzet tartalmàt kö

vetkezö kóçfgiok teszik: lob, genyedés é s

tályogképzödéß, гене, térdizbánta

lom, lábtö-csontszú, killfejiltértágw

lat, húgykökór. - A lobi, genyedésés tá

lyogképzödés egész terjedelemben tárgyaltatnak,

de mégis egyes kóresetekre történö alkalmazással,

s ez teszi az egész mnnkának mintegy alapját. A

többi kórfajok szinte az elöfordult hasonnemll

kóresetek rajzával vannak kapcsolatban. Az egész

munka pedig nagy mértékben igazolja t. kiadó ur

nak elöszavában tett azon egyik nyilatkozatát:

miszerint a kitůnöleg jeles tudományos milveltsé

gli , évekre ugyan il`ju, de tapasztalatra ösz, szere

tett fönökének lángesze sajátságos és eredetl 161

villanásait dús eredmény nélklil az ìskola négy fa

lai kb'zött elenyészni látni, valóhan nem ok nélklll

fájt volna lelkének, s nagy veszteség lett volna

azegény magyar orvosi irodalmunkra нет.“ -—— És

így, mídôn az egyes szakaszoknak részletes ismer

tetésébe, ez nttal legalább, nem ereszkedvén

rb'vid ismertetésìlnket befejeznök; jogositva érez

zllk magunkat azt hinni : miszerint jelen

orvosi irodalmnnk mezején, mind а beltartalom

gudagsága ‚ mind pedig magyar orvosi mnnkáink

han különösen annyira hiányozni szokott jó stylA

és klllsö csínra nézve egyiránt legelöl állóere

dellv orvosi munka oly részvétre fog magyar or

VOsi közönségilnknél találni, mínövel eddigelé

még egy orvosi munka sem dicsekheték.

Mer» i.

Szemmütétek. [rta Lńncz

Ferdinand, bölcsész és orvostudor

lib. Еву könyomntínl. - Bécsben,

Snét. 154.1.

Ime meglnt egy más magyar orvosi munka,

e még a mi több , haz-¿nk határain kiviil nyonnva.

Admi isten, hogy ily magyar orvosi _könyvek ismer

tstéséhez, éjeket s napokat kellene fölúldoznnnk!

E munka szinte országunk érdemdús orvûsnagyónak

van ajánlva; s arról röviden a követliezöt mond

hatjuk. A fínom velin papirra nyomott, s igen

ajánlatos klllosinnal ellátott munkának elöszavában

lángoló hazafiui érzelem, az egésx müben рощ

szép, könnyil s tárgyhoz illö st_vl, а mütétek

leirásában következetesség és rand timik fol, Min

den mütétnek leirásánál ugyanis а korájlapotnak

`történeti vázlata, javallatok és ellenjavallatok, ma

ga а milte't, s az utógyógymód szoros rondben а

datnak egymás után elö. — És így jelen, mind

kiilcsínja, mind pedig beltartalmára nézvo  a

számos nyomatási hibákat kivéve —- egyiránt di
cséretes munkát is a tisztelt közönség részvétébo I

ajánlani bátorkodunk. Mer`â.

Teiszhalál, ulegétetéi, él е

gyéh rögtöni életvenélyekról, men

tószereikkel együtt; *rtg И}. Bene

ference, опт- dr., az отгон kar tag

jnwa m. k. сдует. az оку, rendól'ség

.és n törvényszéki oryosptudomány

helyettes тишина. — Репер 1848.

Eggenpen'ger J.` éq ña tqlujdona. 8.

101 1. '

Az orvosi_tudománynak egy ága sem kívánja

véleményiink szerint annyiraa népszerilsitést, mint

éppen az, melyet sz. jelen értekezése tárgyaul vá

laszta, föképen falusl orvosokban igen szillkölködö

hazánkban, hol а megétetett, v. egyéb rögtöni életve

szélybe döntött beleg gyakran sokkal olöbb hal meg,

mintsem hogy а mérib'ldekröl jövö orvosi segélyt

elvezhetné. Ez oldalról véve tehát a könyv órde

mét, sz., ki mint az orvosí rendörség helyettes

tanitója, e tárgyról vásárnaponként népszerli lecz

kéket szokott tartani, bizonyára csak köszönetet

érdemely hogy azokat a legjobb kútfök szerint 111

dolgozván, közre bocsátá, s ezáltal orvosi irodal

munkat egy becses munkàval gyarapitá. A könyv

еду bevezetésböl, és két szakaszból áll. A béve

zetés a halál értelmezését, jeleit, s azon óváso

kat foglalja magában, melyeknél fogva az élöket а

hallottaktól megkillönböztethetni. Az eisö szakasz

a tetszhalàlról értekezik, még pedigt 1) A vi'zbe

fulás által okozott tetszhalálról. 2)Ártalmas Iégben

mcgfultak tetszhaláláról, 3) Megfojtàsvagy lfölakasztás

filial 01102011 ьешпашгы. 4) Meleg, 5) Hideg am]

okozott t-ról. 6) Villám-okozta tetszhalálról. 7)

Esés áltill okozott teszhalálról. 8) Újszlllött еуег—

mekeknél jelenkezö tetszhalál. —— A második Sz@

kaszban rögtöni életveszélyek adatnak elö ‚ u. т. а

torokban megrekedt idegen testek s a megétetés

következtéhen támadt életveszélyek. A megétetés

4 klilön osztályt foglal el, a mint t. i. az vagy rá

gó, чаду `ki'ibitó, vagy bóditva-rágó vagy végre

rothasztó mérgek által hozatik elö. Ezen utolsö

osztály kiilönös gonddal és szorgalolpmal van ki

doigozva, úgy позу az minden nem tulzó 16111110
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léseket és igényeket to'kéletesen kl log elégitenl.

Az egész munka átalában igen kedvezö henyomást

tett reánk; mert ámbútor а könyv semmi újat sem

foglal magában, mindazáltal mégls a kulönféle irók

munkálban találtatott tárgyak ltten jó rendben e

gyesitve, rövlden, értelmesen7 és népszerllen adat

nak elö. Ez okból e könyvet olvasólnk llgyelmébe

is merjllk ajánlani. .' M~r.

llandbibliothek «les Annlandel`

für die organisch-chelnische Bich

tung der _'lleilkunde. lm vereine

mit lnehreren Letzten., herausge

geben von Dr. Sigisnlund Eckstein,

pract. Arzte in Wien l. Die Нагн

sedinlente in diagnostischer, patho

genischer und therapeutischer Be

ziehung. Nach Golding Bird’s „Lectures

onthe Physical and Pathological Characters of Uri

nary depositsfL Wien 1844. Kaulfusz Witwe. 8.

ret. 1081ap és ogy könyomat. —- Némethonban

mindlnkább szaporodlk azon collectiv-munkaszep

мещан száma, kik magoknak czélul a kiilfo'ld or

vos-irodalml terményeinek kiadatását tüzék ki; ez

már tudtunkra a harmadlk ily nemll munka , mely

az utolsó ldöbcn keletkezett; a ш elsöbbltöl a

zonban annyiban killönbözö, hogy csak életmü

vegytani irányu m'uukák forditásall; közli. A tudós

szerkesztô t. i. több ‘orvos- és vegytauorral azon

czélra egyeslllt, hogy az életmü-vegytanl lrányban

megjelent kulFo'ldi munkákat és értekezéseket le

hetöleg tökéletes klvonatban átdolgozva s jegyze

tekkel ellátva kiadja. Olyan munkákat, melyeket

egész terjedelemben adni nem tart. szlikséges

nek, legalább hasontárgyu 'értekezásek alkalmávalï

logia fölhasználul. —- Ez irány- és szellemben

szerkesztve jelent meg aznelsö fllzet, mcly Gol

ding Bird fünczlmezett hires inunkáját foglalja

magában. _ ваш bevezetés ntán, melyhen a

húgy élettanllag tárgyaltatik, általmegyen sz. а húgy

nak természet~ és vegytani tulajdonságaira, hová

a vegytani összetétel, mennyise'g, önsúly, szln,

állomány, berzesség-tünemények, és átlátszóság

tartoznak. Ezek után sz. a húgyiilepeket tárgyalja

s azokat három osztályba sorozza. 1) A szövet át

változásáhól eredö lllepck u. m. húdsav, h úd

savas sók-, h ú d é le g-, sóskasavas

mészéleg-, cystln- és szénélegsavas

m é s z él e g b öl álló tllepek. 2) Életmüvezetlen

anyagokból álló illepek, u. т. а villélegsav

nak, kesereg~, könleg, és mészélcg

gell összekötetósoi; kovasav. 3)Élet

müve's ъегшвпуеььы мы меры: и. ш. изме

kecsek, вену, nyák, nyák<geny, és é«

letmüves tokecsekböl állok. - Ezen

változúsok sz. által, kl a tudósság1 lényes palástját

clvotvén, csak a gyakorló orvos szlikségelt tartá

szem, elött, mindeniitt igen értelmesen kór- és

gyógytanllag adatnak elò'; ezenkivlll ezen átdolgo

zás meg némely, löképpen D o nn é c о u rs mi-.

ст 0 sc о pique ozimii munka'jából vett jegyze

tekkel és toldalékokkal van ellátva ‚ melyek a

könyv értelmességétés hasznoseágát magy mérték

Hen 1novellk.' Bátorkodunk ez okból ezen munkát ,

s átalában ezen gyüjteményt magyar orvosaink ik.

.gyelmébe ajánlani, annál is lnkább, minthogy а

n_yelv l'iszta és könnyen мнет, a kladás diszes,

s az .ár mindamellett igen mérsékelt. (Еву fuzet

ára 10km  1 f. e. pénz). A következö fúzet

hozandja W right értekezését a nyálról.

'.M-r.,

llandliihiliothek des Auslan

des sat. — ll. Der Speichel in phy.

siologischer, diagnostischer, und

therapeutischer Beziehung, nach.

Samuel Wright’s „0n the Physio

logy and Pathology of the Saliva.“

И!“ einer Vorteile des Verfassers f.

diese deutshe Bearbeitung. l гады.

' 98 l.: ага 45 kr. e. p.

Ezen másodlk filzet, iner az elsöt oly ha'l

mar követé, Wright fünemlitett munkájának ele

jét adja, melyben tudós szerzö~ e tárgyban inté

zett vizsgálatalnak és munkálatainak minden ered

ményeit или , melyeket 7 év óta öt ezernél tb'bb

egyénen, а legnagyobb szorgalommal és türelem~

mel tett. »i Az elsö osztzily a nyál élettanát foga

lalja magában; 5 llten legelöl is a rondes nyálnak

természettani, utóbb vegytanl tulajdonságal igen

vllágosan adatnak elö. Következik erre a nyálnak

élettani czéljáról szólo sznkasz, hol szerzô terjc

delmesen és világosan 'lrja le azen kisérletelt, me

lyek által beblzonyltja: 1) Hogy a nyál a gyomort

nagyoíib cselekvöségre buzdltja; 2) Неву az a пёр—

szerek megemósztését nagy mértékben elösegitl;

3) Hogyaza túlmennyiségil gyomor-savat égvényes

természeténél logva közönbösiti sth. —

A másodlk osztály a nyál kórtanát foglalja

magában; s itt legelöl ls anyál-mennylségnek kóros

kevesblllése és öregblllése adatlk elö. A пущ—1111—

nöség változásai a következö fuzetben Говна]: tár

„анаша. -—- Ezen rüvid Манжеты is kiki át
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láthatja, ногу а kiadó gyüjteményébe olyan mun

kát, veli. föl , melyet а maga nemében egyetlennek

mondhatni, s melyet a fordító meg érdekesbé te

16 az által, поду azt számos úJabb irók mun

káiból veit jegyzetekkel látta el.v M  г.

Ред-шпион und .Auscultaüon

des lien-lens im gesunden und kran

ken zustande , nebst tabbellarí

schen Übersichten der llerz- und

Lungenlleillen in diagnuticher und

pathologisch.anatolnischer Bezie

hung, nach Skoda und Rokitansky;

mit einenn Anhang-e über die lle

handlung derselben. Bearbeitet v.

Liberal “Лишних-шпонок der Meal.

u. Chir. sat. #-dik kiudás (egy kö

nyolnattal) Bees 1844. 8. ret. Х. él

.1,9 l. _

y Nem helyeselhetjllk ugyan azenV orvosok tul

56305 véleményét, kik Сом/151111 mondatát. „Nol

lem esse medicus sine auscultation@ et percussio

ne“ nagyon 15 szivlikre vêvén, csupán csek ezen

санок tulságos» diesérgetéséhen s а töhbi 505611—

tudományok ócsárlásában keresik ürömüket; mind

azárltal mégis lehetetlen el nem 15111ег1111111са fijnF

nevezeit tanok пазу ertékét 65 befolyúsát az orvosi

gyakorlatra , föképpen hahogy azok. а töhhi 111110

mányokkal kellö összehangzásba liozatnak.

Ez okból, 5 minthogy а kontatás és 111111511

tóazàst' rövideden'és világosan tárgyalja, G. jelen

munkáját is szx'veren vesszük, s ш olvasóink fi~

gyclmébe is ajánljuk. Neveli a könyv érdemét még

a tlldö~ és szivbetegségek tabbellaris kidolgozása is,

miáltal nz olvasó könnycbb áilelu'ntést nyer az е—

gész munka fölò'tt. ~ A könyv kiállitása szlntón

aieséreiei érdemei. M.Á.«

l'roseci. Dr. А. С. Боев: це

richtliche Section d. nnenschlichen

Körpers. Zweite färAerzte, Wund

aerzte und Juristen bearbeitete

Auñage, von-Pr. Dr. (г. E. Bock: mi*

4 celerirten» камея-смели. Lip

еяе 15431

Mindenki, ki ezen Шипы 011115111,” vagy

olvasni Гоша, bizonyára véleményünkhen 052102111

fog, mikép а kindó semmi fáradságot sem 111111611,

hogy ezen egyetlen egy пшика által sok- egyéb

drága munkát nélkìllözhetövé tegycn. Klilönösen

becses a bocztani rész, 11 mellékelt rézmefszetek

kel együtt mindenkii'e nézve, kinek törvényszéki

bonczolatokut igazgatnìa, vagy- tennie kell. De а

mnnkának többi részéröl is esak dìcséretest mond-l

hatni, minthogy nem csak n törvényszékí bonczo- '

latok formalitásaít u.m. a jogyzököny, a látlelevI

készitését sat. foglalja magáhan, hanem még а 1111‹

lönféle halálnemekröl szóló tant is igen pontosanés

világosan adja clö. Szóval, mindenkinek, 111161

1'6пу526111110пс2о11110111161 jó падежам! akar 61

111, иен munkát n legjobb lelki-ismerettel ajánl~

hntjnk. K~t.
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Magyarország 'P е si. Fürdöinkröl ven

eddigi tudósitások szerint az idöjárat mindenlitt

nagyon kedvetlen volt, az egy Mehádìát kivé<
ve, Ahol julius liava nagyobb részt igen kellemetes

volt.  Budai Császár-fürdöhe ez 111611,

kivált juninsban tömérdek nép járt, iöbbnyire

ugyan sáiaként ny gözösön. Еву kílünö férfìulól e

fürdö intézkodései ellen irt panaszt — engedelmé

vel  nem közlllnk, remélvén, позу az 111162110

dések minden tekintetben 5 minél е161111. fognak tö

kóletesíltetni. A drágaság elleni panaszban egyéb

kán! nem egyezhetünk meg; mert hol a jövedel

mezés csak 111110111 llónapig tart, ott az árszabály

nem lehet oly csekély, mini; màsutt; ellenben j_ó

rend és jó készitett étkek  ezek mindén 1111-1111

A -.пи -

ben oly föltéleli képcznek, mely 116111111 az. egész

íntézct szükségkóppen alá szál az orvosok ésÁ

betegek véleményóben ; -s nem egy elbizott 11611111

kozó már ekkép tönkre jutoit.  Legközelehbi

füzetünkben hazánk jelesh ñlrdöiröl bövebb 1111115

sitásokat remélilnk adhaini.  A 11 u d ai h e gy e k

gyönyörteljes tájéka szinte bövelkedett nyári 111110

sok 65 látogatókkal. кап/011521110 lakások száma,

s vajhu növekednékjó nagyra ', meri a Pesten gyn

kori görvély nagyon is szorul ily levegöre, 1101

azt számtalanszor láttuk javulni vagy gyógynlni. 

A budapesti orvosok magukért is kedvelik e vidé~

ket ,Y s néha kirándulnak s barátságos köröket ké

peznek, s vigadozva érzelmeket 5 eszméket fejte~

nek ki, melyek a város száraziálai, a gyakorlat.
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leszllll. mozgalmi közl 5 -- lermészetesen — a tu

dós lársulalokban sem igen fejlödhetnek. Csaknem

kedvem volna ily helyen köln t- . . lok szellemét

— ha képes volnék jó móddal «- ide csúsztatni;

habár némelyek nagyon is ellenzik nz orvosok víg

gyllldéit  s egy tisztelt llgyi'él néhány hét elöll,

hozzánk killdött értekezésében, n „vigalmas lake

mákat az orvosok közgyllláseinéft leljesen mel

löztetni kivánja. Ezen fülötle szigoru szel

lemli érlekezésl, lapjaink csekély 1ére 5 egyéb

okok miatt nem közölhelvón, ill csak annyit bá

lorkodunk megjegyezni, hbgy az orvosok oly lel

jes egybeolvadásút s ludományos összmüködését,

mint azt emlitett наушник 11121 ki, lehetellennek

tarljuk; s ha töliink ñlggne, mi orvosi kb'zgylllé

seinknél inkább korláloznánk n sok ceremo

nìál., sem hogy a v'igalmakal. Mi az orvosi nem

csak az ész és a tudomány, hanem u kedély és

müvészcl emberének nézzuk, s minden lúlfeszitell

igénycknél mind inkább már azt szeretjllk monda

ni; „homines sumus!u És lsten szabadilsa 11311

kezdö orvostársainkat azon hiedelemtöl, hogy ök

„diplomán 111110501“; 50km jobb тазики 111

plomált. müvószeknek шпат; шел-1 az orvos 3100—

géd alkotásu gyakorlati köritvényében —— mint min

den mûvészelben - a kedély iszonyu hatállyalI

hir! Szép szavak: „egyesllljlink komolyan a lu

domáuy elömozditására“ - szép szavak; de halor

vosi egyesllleteinkben s gyllléseinkben túlfeszilnök

а „komoly ludománynak megfelelö szigoru rondel

Lezést“ — tán azon cseke'ly (опа! is szélszakadna,

mely eddig gyüléseinkel összetartja. Orvosnak -

legalább gyakorlónak e szép kedélyes Ma.

gyarhonban nem szabad n kedélytelen pedantismus

hoz közelitnie. igen, bizony — nominee sumus! 

nzaz sem islenek — sem ragadozó állalok ——

melyekröl ugyan az embernek, vagy orvosnak nincs

nagy joga azt mondani; hogy ök dlihöngnek egy

más ellen vórengzö fogakkal', —- 5 0111Ьег1 pillana

to! vetvén az orvosi társulatok, 5111 az egész

orvosi kör belviszorlyairal csaknem nz jut eszé

~ he az embernek, hogy nem ártana orvosi

ch .. . er lársasúgokat nlapílni minden város mel

lelti szép vidéken —- kiln a szabadban; 1101 néha

mégis csak штамп orvosi 011/05501, u „természet

embereit“ — nagyobbal. kisebbel, emberként és

természetesen - lehát mezitlen ‚ р0г61са, rang és

borz-tllskék nólkül. -— 110061уевеп közlekcdni, és

jó dolgokat érezni, gondolm és mondani; és nem

egymásra le , hanem egyesülve nézni le а hegyröl

— a sölél. völgy alncsonyába; és ha-mindnyájunk

fölött borús is az ég ~ jobb lét csillagjal ragyog

пай az egyesillt keblekben. És borúa az ég yfölb't'

iunk, uraim! de ez gyengeségoinket hem borilja

el, hanem máx' is villámcsapásokk'al födò'zte' 50110

inkel meg folyvást viharral érintendi - melyek ja

vulúsa elött nem jntandunk a nap kies {607311011

be. Mig közötlünk а kedélylelen viszony  ellen'

zés - szakadás ~ valamennyire nem engèd: ad

dig ereink erélyes öszpontosítása a tudomán'yban

csak idövesztésre prédicáltatik. Professor és nem

professor -—— е szavak elválásl képvíselök? Hä' i'gy

velina, azt tnrtom , tán nem csak az egyik felèkelkln4

a hibás. ~ Sajnos doing igazán, ha találkozik or-'

vos , ki rangju diszél durva gögbe tèmetì; de val-J

mi nyomorult szerepben áll az is, ki minden ms

gosbru газу szerencsésbre csak gúnnyu'l s' 11133565

gel sv gyillölséggelnéz, c's — mégis‘csúszik'mászîl¿

Nevelséges n rang, vagy közbizodalom diszét a 01—

ploma egyenlösége által semmisitni akarni; merc a

diploma magában még ol) kevés, Ногу ifju Dará

lim, kik a diplomára még mais а hajdani praxis

és tiszlelel. trnditióit s igényeit épilik  nagyon"

csalódnak ! de a rang magllbon,v p. 0. orvos-profes»

seri, ámbár minden esetre igényt ad nagyobb für»

bizodalomra 5 1152101е1ге -- ha ¿lz illel.öl nem_ Юг;

nyezi rangját а tudomány ós mive'ltség érdemeivel

 ez sem az többé ma, mivhajdan volt. igen.,

kiindullunk а puszla rang, valamint'a nim-busy és"

autoritás vak korszakalból '- és immár tán a müvéL

szet 65 mívellség finomabb kur kllszöbén'állunk.

És mi is vngyunk mainap, mint tudomány embereif’

l'raim-ne bllszkélkedjünk tudományunkk'al!`‘ de'

mini. mivell 11111165201‹'-—ь ha tudomá'

nyunk cselvényeit kerlllni, 65 cse#

kély s'zámu tényeivel jobben tudnńnk

élni _ minden esetre több lehetn'é'nk'!`

De а miivészet diplomája magában még szinte sem

mi, hanem majd az 6101, a gyakorlat, az ligyesség

 u közlisztelet foka tényesiti а iôrangot 011011—

voszek kam _ 5 ez kevésbé тазу mbH-f'

«le mindegyiknek nyitva 011. Legyilnk leliát"jó'ked~‘

vüek, méltányosak, engeszlelök s turelmesek , mint"

müvészek lenni szokt'ak; ne feszitsllk tûŕ 111001011

nyos buzgalmunkel , s az igények , e's 'átalakuláà

lángje ne lcgyen sem szalmatüz, do` se' neml

süsse egyeseknek arczait. Hálát mondokaz' egek-A

nek, hogy minél öregebb leszek, aúnálinkäbli

azt sugallja jú kedvem és kedéiyem': „bomines' su#

musa“ —

— А magyar nyelv a kix'. eggs-ttm»

beu. Blzonyára tudva leend már olvas'öiir'kr elò'tt

ozon legfölsöbb rendelmény, mely szerint már

jövö- évben мамина а kif. egyetembbn.,_ аса.

demiákbun és‘gylhlltium9‘kban»» шпаг nyelven

томаты. А „Виаарезн Hiradó“ ezen in

О
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tézvényt 1844~ki 30-111 számában tárgyalás alá

veszi, s az orvosi karban elöadandó tanitmányok

ról következöleg nyilatkozik: Az orvosi karban jó

része a tudományoknak magyarul és németlll 1111111

talott ,. névszerint a boncztan, az elméleti s вуа

korlati gyógytudományok a sebészek számára , se

bészet, szìllészet, állat-gyógytan , törvényszéki

orvostudomány, végre а rendkivlili tanitmányok,

11. m. orvostudomány történetei, egészségtan, gyer

mek- és nögyógytan, betegápoiástan s a hirtelen

veszedelmekröli tanitmány. Az új rendelet szelleme

után itélve, egyedül а magyarnak lcsì maradása. 1)

Ezáltal kirekednek ugyan egyetemunkböl a cseh,

morva és lengyel izraelita sobészi növendékck;

de nyer szilkségkép a miénknek tanulási kényeìme,

mi leginkább oly tudományoknál lényeges kellék ,

mik tárgymutatás, söt tettleges részvétellel járnak;

nyer az iskolnì fenyiték, nyernek a tanitók idöben

és kedvben; mert vajmi kellemctlen s nntató n

gyanazt egy húzamban kétszer elöadni; vc'gro e

to'bbnyire egészen vagyontalan növendékek által a

pénzforgalom sem növekedik, Налет inkább csak

az itt, és pedig honfiaink rovaisára is, élelmet

keresök száma. Az eddíg deákul elöadott tanok kö

2111 magyarul fognak штат а bevezetés és en~

Cyclopedia, az ásvány'-, föld~, növény-y és 1111111

tan 5 az owesi közrendészet; a vegytan még

most, à: ólet-, kór-, gyógyszer- és orvosi

killön gyógytan ezutànra is doákul, az ál

talános kór- és gyógytan, minthogy külön niegem

lìtve nincsenck, a rendelet irányámil fogva hihe

Шее magyarul. 2) A vegytant 3) rájlaljuk. E

tudomúny, mostani állásán, megszólalt már ma

gyarul, deák munka ninos; tanulói közt pc~

dig a gyógyszerészek vojmi kínosan gyötrik el

magokat a deák uyelvvel, a deák nyelv pedig ma

я“ a vegytannal ‚ kivált miúta ebbe a elemmér

tan is fölvétetctt. A physiologia is próbált

mezö, 5 lanitója próbált férfl, ki mindent bir,

mit birni altar. Мёд; inkább a kór-, gyógyszer

és gyógytan , szóval: ninos ág az orvositudomá

nyokban , melynek nyelve nálunk vagy fejlödésuok

indulva vagy már kiképezvc ne volna. Klilönben is

eleiute bátran lehetne, más népek, kulönösen а

németek példájára , görögös milszókkal élni, majd

kliejlik velcloglalkozás közben a magyar mil-nyelv

____-__...

l) Nagyon szeretuök 11111111. Szerk,

з) Mi uzinte ezt reméliuk. Зил-15. I

‘) Mi in паду mértékhen; hissznk azonban es

reméljiìk, hogy e kivételnek oka nem lo

йти tökéletelen meg [сена niìntetve. Szerk.

 

is, kulönben sohn sem. Egyêbiránt a latin-nyelvet

Amellékesen fen óhajtanók tartatni az orvosi kar

ban, mi legczélirányosban tan azáltal történhet

nék, ha az orvostudomány historiájának tanitója

az orvosi régi classicusokat magyarázná; a kóro

dában pedig néhány ágy ешь deákul szólna az ok

tató, hogy ezek által mind a tudomány öskincsei

vel közvctlen érintkezés tartassék fen, 5 ez által

az antik szellelů, e philosophiai tudomanyosság s

e törzsökös természetnézelés ápoltassék, mind a

hetegágynál tanácskozó orvosok n beteg által meg

nem értetve vúlthassanak szót, midön kell, a

gyógyrendeletek peclig ne mutassanak oly járatlan

ságot а tudomúnyosság e nevezetes organumában,

milyennel sebészeínk парома botránykoztatnak.

Ugyanez okból az iktatási értekezések, a tanári vi

latkozaisok 4) , söt általán az egyetemi közélet kö

réböl cgészen nem ehajtanók kiirtva látni a deák

nyelvet,` de kiirtva annak mindenrei használalát,

ez utóbbi használata által a barbaricshez , amazon

a classicitáshoz vezettetiink. Füszere legyen az c

szellemi ebédeknek, dc marhadús és kenyér sohn

ne. A classicai képzetlség az orvosnak is 521111

séges.

— Múlt füzetilnkben emlitök, mikép Dr

Piskovich a rókus-kórházi igazgatóságról lemondott,

s az cllene inditott panaszok megvizsgálásâra bi

zottmányt kért volt legyen; jelenleg pótlólag még

annyit mondhatunk, hogy ez ügy elintéztetett 

(miképpenI) nem szándékunk vizsgz'ilni) s a föntisz

telt orvos` ur, öt napíg általa elhagyott helyzetébe

ismét visszalépett. A ténynek ezen egyszerii elmfm

айва álkal elegendöleg hisszük megczáfolva lenni az

orv. tár 7-ik számáhan foglalt néhány erre топае

kozó sorait, melyckben azon általunk küzlött hir

alaptalnnnak nyilvánittatik azon killöno's okból:

minthogy P. ur hivatalát mailag, azaz: aug. 11—
kén, 15 tettlegesen folytatja; iugcn természetes,

mert azon idöben azt már , magát úgy hisszìlk iga

zolva, ismét elfoglalta volt. S ezérl: ismét éljen.

 — A m» k. cgyotemnél 184%.-ban o rv os'

tudor lett 45; sebész tudor 17; gyógy

szcrósz mestcr 13; scbósz mesterg;

polgúri seborv 05 49; szemész 11105161

‘2; bába 72; sziilész mester egy sem.

‘) Söt e'rteliezések és vitatkozások alkalmával

leginkább lzeretnök kiirtva látni a deák

nyelvet, mex-t csak élö nyelv által hinz

sziìnk azokba új életet önthetni, s 11201:

nak e szerint nagyobb fontoslágot tulsjdo

níthatni. Szerk.

mm
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Igénytelen ideák. Ill.

(А terméazet s a ggógyszerek. Mán'tók a ‚витиеватые.

Iblany, игуану. kein. hina.)

Ha a jódot görvély, a hlganyt bu

jasenyv, a ként rllh s a kinát váltóláz

ellenl killönszereknek akarná ma még va

laki föllállitanl - annak következöleg fe

lelnék. Mindenek elött is a „görvély“

nevezet alatt -— mint (1. köt. lll. filzet)

megmutatám -— mindenféle természetü s

alaku húzamos lefolyásu betegségeket fog

lalunk s zavarunk össze, melyek egylke

ellen sem birunk biztos különszert. Agör

vély delinltiójára a kórvegytan eddlglen

nem ad klelégitö tenyeket; a klinlkai kór

tan pedig e részben igen kevéssé szlgo

ru, s a klilem (habltus) jeleméhez nem

igen tartván magàt, a görvélynek oly tág

kórjeli körltvényt engedett, hogy speel

ficlumról szó sem lehet. Csak annyl lát

szik bizonyosnak lennl: hogy a jód а

lcgmegrögzöttebb efféle (de egyszersmind

bujasenyves) csontkóroknak; a lugany

rheummal- legtöbb vöröses környezetil

savanyu csorva és ily korosveggyel kap

csolt b6rpattanások-s pállásoknak ; а dió

falevelek és sassaparllla - némer lz

gatlan, nyálkás természetll, ótvaras bô'r

kütegek s fekélyeknek; а vas —— а sá

padt külemli s osontlágyulással külekezö

görvélynek4 legbiztosb szerel. Arozpirral

4kellene meglepetnunk, ha mai nap még

valamely ügyfél a jódot görvélyellenes

kiilönszejmek nevezl - arczpirral a kór

logalmi zavarodás és gyógylogalmi пише

tesség miatt, mely ily állitásban rejlenek.

Vajha már csak azon állásponti fokon vol

nánk, melyen a „qui recte distinguit, be

ne doeet‘.‘, szerint azon  nem bánom

görvély-nevezetü- k ó r l d o mo k at biz

ton tudnók klszemelni, melyek ellen a

Yjód hatányosb mint akarmi; de annyit

tapasztaltam s merek állitanl , hogy némi

bujasenyves csontbántalmak p. о. а száj

padlás átható fekélye ellen, az lblany szlnt

oly hatányos, mint akar melyik görvély

fai ellen. ' Menjünk tovább.

_Azt állítom, hogy a bujasenyvet sem

szabad már azon >vakltó ontologismus kö

rébe zárnl , hol bizonyos egyféle kórlény

kezdettöl egy hosszu Illás végéig válto

zatlan természettel szerepel s ugyanazon

egyféle gyógyszerl lénnyel végig ostro

moltatik! Ki tagadandja még, hogy az e

redell bujafekélyt minden másitó, vagy

killönszer nélkül -— hashajtók segélyével,

tlsztaság- és koplalással gyakran helyesen

gyógyíthatunk? Ellenben, ha mély és

makacs ez, allg van szer, mely a hl

ganyt pótolja. De lehet-e még lgnorál

'nunk azt is, hogy a másod  és harmed

1
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rendbeli buia-alakok sokasága ellen ajód

han többnyire hatalmasb segélyt lelünk а

higanynál ‘2 vagy ki elött ismeretlen azon

tény, miszerint némi bujasenyves esunt

bántalmak а higany hasznáiata alatt még

rosszabulnak is? be áll a higanysenyv s

amaz mellette svele ”утопят/а шт

дипбпв— és jód leend а gyöztes hös

szer , vagy Zittman f6’zete, vagy Gräfen

berg! Igen jól ismerem az'on túlzás té

lekäréh штаба némeiy Urvosok az

egész bujacsaládot jóddal, a sileziai he-V

gyok eszélyes gyógy-naturalistája pedig

перший mozsárokkal ostromlá - jól is

mer'em', de tudom - tapasztaltam s ki

“тот azt is : позу kifejezm buja-eredetü

s termés'zetü böfkütegek , melyek higany

nyal némileg так ostromoltattak, ата Ы

deg Вениамин âltal pár hónap таи meg
gyógyultak. Ésw-ńa bujasenyv és higany

közti speeilieus viszonyra пене—наг is

mâr fontes tény, miszerlnt blzton érte

ЩИ! vagyo'k, hogy oly eŕe'de'ti bujafeké

lyek és harmaërendü esentkôrok,A meiyek

тезы leghely'esben sA щитами" hi

gannyal, másodikàt jóddai омовений——

lassen ugyan —— 3—6 Ьбнар alatt-«de

még is végtére Метки izzasztó отз

lásának szinte gyökeresen engedtek. Nein

aim-ink in мигания @non egyéni saintv

sâgekat, течей ugy'anazon bujasenyves

kóridomok és fokozatoknál 'a mäskép al

knlmatee ваяет: mellözni sugallják s a

gyógyszeri specifieitás внёс eszéiyes

жакет ешь megtörik; hanem ezen ее.

~li-intet nélkül is a köv'etkezä állitásoki'a

' jogoeítva тиши magunka'ti i) a bei@

kó'f Шанхае idemaiban és Гоши ш

ieniéie termésßenel ыг és пигмею

inerekkël orvòsoltatik Ie'ghelyêsben; 2) а

ьвгьдгашь— izzadás , тазу Iegalább bör

gözölgés képeńi а bujaseñyî'es егвеь

l

idomok f6 gyógyhatályát, mert a) ha
börmüködés nélkül @geen a’ higanykór fo

káig terheljük is а testet e magasztalt

speeiiìeummal, inég e mellett is fön álla

bujakór; Ь) az iblany пазу adagjai, Zitt

mannés Priesznitz gyógymódjai, valamint

Louvrier тазу -. Rust nag-yf higanyos

bekenései leginkább esak a szerint ha

tányosak, a mint eró’sb börcrisiseket

idéznek elë. —— На már most ezen tekin

télyekhez még azt is hozzá tessz'nk, поду
с) mind a веду nevezettV szer és gyógy

mód  higany,V jód, Zittmann fó'zete s

Prieeznitzì vízgyögyń- más hatalmas i

dült bántalmak'at is' , nevezetesen pedig

olyanokat gyógyltnak meg, melyek leg

inkább börbirálatókat igényelnek, р. о. а

rheumaticns korcs'vegyet-w 6e hogSr d) а

Ьп]а1‹бг némi ido-mai hé'- iuöben, так

délszak'ì tartományokban у legjobban, söt

néha gyógyszer nélkî'il' is gyógyulnak:

annyi esakugyan ki'világlìk, miszerint а

higany és Мёд-Пед:- köztî gyógyviszmy а

specificin lên'yének газетам: csak игуан

kivergödött - в „ismeretien természetü

kórnak еду szer áltáli le'eretien módu,

de Магов gyógyltása“ e vìszonyra többé

nem illik, ~« midíínfmár természetirati s

шаговая szempontból a «leglsmertebb k ó r

foiyamek’ egylkét képezi a bujukór,

s а legismertebb módu s természetü

gyò gyfolyamokl egyikérfe идут e

kóry orvoslásánái akaóunk. А higanyról

так azi.v álllthatjuk: hogy oly шанса

Ster, щепу а bujakóri alakok s fokoza

tek Iegnâgyóbb анаша ellen" eredményes

Bem-mim egyéb ide tartozó szei' alkal

maztatik. А kénkö s на}; közötti vi

szonyt illetöleg, jó дуэты 561 tudják,

паду e вешу? свай elsö генами fokán--J

шиш ugyam нет váitezatlanulnieg áll

возвела ideig в szokott Meson а кепка



belsó’ használatának engedni; késöbb ha-`

talmas izzasztó, vértisztító sibelybelileg

kiirtó gyógymódok kivánlatnak meg, s

ezek»- mint tudva van -igen кишит

zök egymástól, de .csak abban egyeznek

meg, позу mindnyájnknál а ЬбгЫгё

lat fiile/g szerepel. De ez maga а

természet által nem вашем 616 soha

oly hatányosan, hogy а rüh gyógyitására

elegendö volna; elleuben mondaiik-»mi

ugyan nem tapasztaltuk чт- hegy megrög

zött rilb szinte gyógyult volna a fönebb

emlltett vizgyógyi iz'zadás által. Tehát

ido sem illik e fönebb kitett rejtélyes spe

cilicitás fogalma.

Mit mondjunk а kl'ntiç а váltó~

lázról? Ezt nézik вокал a штанами:

ség föoszlopának. És valóban, mit tu

dunk a váltóláz lényegéröl? De агат)!

kórlényekkel nem jó törni eszünket, inert,

hiszen, mit tudunk valameuuyi завет,

söt mit а legmindennapibb hántalmak lé

nyegéröl? Ezek buvàrkodásában merlilt

el az ontologia“- агу теневыми örvény

be; ezeket hajhászta, meg kevés ideje,

а természetphilosophia -1 Icarus szár

nyain röpiilve s elhagyva a kórodai

termész e tiratot- fön az àbrándok

föllegei közt. És mit tudunk szinte még

а legmindennapibb szerek hatásának elsc'í

léptéröl és további irányáról? hisz nem

csak a china hatásmódja а váltókór ellen

lényileg és részletben még íßmeretlen

«a mákony utjaít, melyeken a fájda

lom csilapítáeához jut, még szinte nem tud

juk bizlon meghatározni ; de azéri még sem

nevezzilk ezt a fájdalom speeiñoumának.

- Szegény klinika! -—- vagy inkább sze

gény gyakorlók, oly keveset merítök

татар а kóroda b5 jeltárából --a baj

dan dicsö furkész szellemet a segéd ta

nulmányok rátok hulló adományival gon
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выдам pólolhami? -- Надеть hngy

csalódom, de nekem иву látszlk, hogy

egyedül .a kóredai synthesis és analysis

utján iulandhatunk _csak annyira az Шедш

rok, а váltókórok és ладан, és sok fontes

szerek hatásmódjának megismeréséhez, а

mennyire ez gyekorlóuak hasznos l'és

szükséges, A замши kórodászat szel

lem nélkül engedvén az egyébként bosses

humoralismns ujabb emelkedéßének, szin

te oda is jutott, hogy a váltóláz esame-`

jél, eredeti vérkorcsvegyre épité~.-. mely

bizonyos ido’ alatt .fejlô'dik anuyira, hegy

fölizgaêja az idegrendszerl. s ekkép а hi- v

degség главы képezi s Ibiráilaltal vég

zödik--s aztán meg újonnan генам а

koreavegy- Szép theorie! ' melyröl а kli

nikai furkész mit sem lál. f-.~ ez sem

más, mint ontologie *Tökéleles ввёз;

ség'ú egyéneknél láttam a bougie al

kalmazáßa {Цап rögtön hideg megráz

kódtatáet штаны, utána татам forró

sággal, s végtére ht'írbirálat аи; telies

enyhlilést; штатив egeszségìi nönél llt?

tam mély kedélyi .hatmány által rögtön

hideg megrázkódtaláßt elöidéztetni, mely

ha вуепве voll. щам nélkül vészô'dölt.

ha erôsb Vés tarlósb , jött szinte forróság

és orisis; és tökéletes egészségll egyé

neknél számtalanszor látjuk az Intermit

tens hideg rohamát szinte röglön, min

den elöjelek nélkül кашки -.- s van példa

elég, hogy, midän e roham gyenge, el

enyészik crisis nélküle- tehát nem шиш

az idegrendszeri zavar ilykor a vérre.

De volt egy esetem , mely a губит

részéröl szinte idevágólag érdekes. _Félé

vig szenvedett egy nö barmadnapi vált.ó.

lázban, mely, лещ .lßhetvén alkalmazni a

china elégsóges adagjail. - ily makacson

för-räumt, А nö smmoru, levert шедшая

volt. шашни: meeérkezik Кайма ña Ег

о
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délyböl félórával a roham ideje е1611. А

nagy örömárban a roham elmaradt, s tud

tomra legalább két. hónapig nem mutat

kozott. Hasonló tényeket mások is ta

pasztaltak; az amulettek hatâsa -ter

mészetesen csak hiveknél —— szinte va

lónak/mondatik 511.  1de lehetne csatol

ni azt is, hogy- csúznak alávetett egyé

nek, idó'változáskor, kivált este felé többé

kevesbé hasonló rohamokat tapasztalnak

magukon, melyek nyilván thermo-electri

cai befolyás által az idegrendszerre, nem

pedig közvetlen a vérre -' állnak

elfi-_És mindezen tìszta klinikai ténye

ket viszonyba hozván egymással, csak

nem vakmerc'ínek lâtszik, az Intermittens

eredetét máshová, mint az ídegrendszerbe

helyezni; mert ámbár igaz, hogy láz vér

korcsvegy nélkül nem gondolható, s tö

kéletes folyamu váltóláz birálatok àltal e

léggé tanusítja a hozzà osatolt nedvvál~

tozást  112611 mégis a kezdet ideges;

csak а folytatás 65 vege humoralis. Ninos

czélom, sem szándokom e helyen fejtegetni,

az idegrendszer melly részéböl fejlik azon

görcsös megrázkódtatás ‘I - oly kérdés,

melynek föloldásában szinte jelenleg csak

theoretiousok, ne'm gyakorlók mííködnek,

s ogy különös gerinczelméletet (Spinal

Theorie) alkottak! -- vagy: vajjon az

тез-110120563, vagy valami hasonló Муа—

dek létezik e zavart mozgásban mind a

gö'rosök némely nemeinél, mind a 116116

làz elsó’ szakában ? - vagy: a killvilág

berzi , magn-eticai, nedvességes kiömlései

a Fólbomlott organismusoknak , képezìk- e

egyenesen, vagy bizonyos kapcsolat és

viszonyb'an az úgy nevezettyàltólázi mi

asmát? —— csak azt szabadjon mondanom,

позу kàr а váltókórt (Intermittens) isme

retlen természetiinek mondani, mely el

len a china — mint specificum! azaz is«

р

meretlen módon, és bizton hat. Kár és

szégyen lgy szólanunk; melt ha nem is is

merjük meg bizton e kór külsô' indító

okát, ismerjük s ismerhetjük mind azt, a

mi az életmiirei hatása után 161161111:—

а2 egész váltólázi kórfolyamot, s ha Frank

szelleme ismét fötámadand közöttünk, majd

a betegágy mellett még többet hozan

dunk tisztába —— ahhoz ragaszkodván, mit

láthatunk 65 1ар111111а111111:; gyakorlati läng

ésszel e látványok tömegét szêtbontvàn'

65 összetévén -jobb ismeretek s eszmêk

oonstruotiójára jutandunk.

S а china tehát ismeretlen de biz

tos-azaz- specifìcus szere a 161161161

nak? А felelet ugy hisszük azok után,

miket elöre bocsátottam, nagyon egysze

rü, és nemleges. A vegylan e részben

sokat tett; de tett az élet szinte,vs tett а

tudomány is. Valamint a china és chinin,

úgy szinte a piperin, vagy salioin 5 e

gyéb keserü , zsongító -——— nyilvàn az al

hasí dúczrendszerre ható szerek , hova а

magyar pórnép hatalmas kedvenczszere

a borsos pálinka is tartozik -a 11611616

zat legyözni képesek. Számos kisérletek

(Caventon, Beraudi , Sachs Stb.) eléggé

bizonyítják , miszerint a с hin а 11 6]

1611а1651‹бге а dúczrendsz er;

szigoru fürkész pedig a betegágymelletti

vizsgálódásokból azt vonandhatja ki; hogy

a váltóláznál föleg s eredoti

leg a dúczrendsz er bántalmas

állapotba esik. Vannak verŕís, hi

degséggel nyilvánuló ideges görcsök,

melyek utàn forróság és birálat- tehát

korcsvegy és láz nem következnek ; ezek

nél a dúczrendszer nem zavartatott fel,

nem gátoltatott vagy zavartatott а vérrei

beidegzés, melly a vér rendes mivoltára

szünet nélkill szükségos. Az egész gerinoz

idegrendszer görcsös megràzkódtatása,
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πει ει ειίιπ:τπιιππ:πτ πππι νοπειιιΙε ει Μπισ

Ιοπι ιεϋτπϋπ, ππεπ ιοΒ Ιεοιππνπεγπι, Μπιτ

πππι Ιει:ειτ οΙ‹ο:Ιιειιπἰ. Α:οπΙιειπ , πωπω· ει

πιιιπει Γό'πειιίιεει ει πύπ:τππι:ιπ:πιπππ πγιΙνέι

ππ1 -- 82όι·Ι. πππι π:οι·Μο:ι!ε πεπρειπ πι·

ι·π, Ιιειπππι ἰιΙιειΙειποε ιειπ8:ποπείιπΙεππι. ιπ

ΙεΕπιΕιπιὅ, ε ιεπρπε νίιιι6 ΗπειειΙπιειιεειι, ε ει

τΙιππιπειιειΙΒιέιι. ιε (πειΒγ ειόειπο!επειπ) Μηπ

πππ Ιπ8γό:πι. - ιπιπ ει νιπ:οπγ Βόι

όπ εγόεχίοΙγειτπ και -- ιώι·οειειι ε:πειι

ροπιιι6Ι πόιπΕΙπε πιιιΒγειτει:νει, πππιιΙππ ιέιπ

Μ:οπγΗνει. Α πιω πππι πρποιίιοπεπει ει νει!

τόικότπειιΕ-εππι ππγπόϋΙ, πππι Μ:ι.οιι -

Ιιειπππι οπο: Ιπππι:εοεπειπ ε Ιπεπτὅεπππ πει

ιό ει: ιππε:ποπείιό!ε !εϋ:ι.

Α: πΙΓοΒιιΙειιΙειπ, πε:πΙγπε Πιι·Ιεπε:πι ει:

π π:Ηε!ιππ ιπιιππ,πιπιιΒγόπγε:πτι ΙιειιίιποΙεειι

Μπι; επιππιπΙσειΜι ι.ιε:ιειπει Ιιο:ειππ_ιει. Α πιρ

ροοι·ειιππι πγό8γιειπ, π ιπτιππε:πι Γιιι·Ιώ

π:πιπ πππι ΙεπεινπΙι ει προοιπππιποΙεειι., πει

πππι ει Ιιειτ.έιποΙε πε πτπππιππγπιε οικειιι. π

επόει_ιειιι πε:ι.ειπει Ιιο:πι ιΒγπΙεπ:ιιε, πο”

ιιιππειεεει ,μπι επινπΙ ει: οι·νοπείι8, ειπε. ει

ιπι·πιπε:πι.** - πιπ!γ ιιι.όΜιι!ε ει: π ΙιπΙγππ

πιπΙίιππ ΙεόιοΕπειι !επνπεπι ιπε:; ει: οινοει

πεπειεπει!ε ε ιειρειε:ιειΙειεπει!ε πι:ιοπειιιιι ρειΙγειι

ππεπεινππ, πιΕπι. Με» Ιιπιπ8επεπΙιπππ.

Ό

ΙίινοιιειτοΚ οινοει ΙειροΚ- πε ιιιππΚειΙαπό!.

Βγόεγπιοι· ι

128. Δ: όιΙοει πωπω”, “ΒιιΙσπιο1,

Μ"6.Β δ - Μ ιι τ π· ει γ τ ό Ι. ΤϋΙιΒ ιεπιιεΙΙιπΙι Μι

ρειει:ιειΙειιειι ε ρι·όΙιειιπιπΙπι πιειπ ει: πω: Ιιι€ειιιγ

Ιιειι.ειεειτει ππ:νπ Μπιτ” ΜινεπΙιπ:ό Ιώνπτιεπ:

πιω νοπ Εἰ :

Α: Με:: πι€ειπγ ει ΙειππΙιΙι ϋιπτπιε, πή

ε:ει!πειππγπ!ε πι: ει 1ιπ!εδ Ι‹ινει!ειε:ιὸ πόόπγπΙε

πΙπιπιίιι ιπΙιπιππεπτ ΓπΙϋε:τϋπΙἰ (νειΙειπιἱπι Μπι

πγοε ιι6τϋΙππόπγπΙε ΗΜ. ιπόειοειι1ει), πε π:ππ

πειι.έιποιε ει ππειειοιτειειειποΙε εππππγιεόππππ!ι πι

:οπγοε ι”οιεΙιειιι ίπιπΙππ!ε πιππ. 8οιεειπ - ε ει

τόΜιπΙε ΜΜΕ. Απιιπε!πγ -ε'ιΙΙίτει!ε, τπιπ:πτιπι ει:

πειπε ιιιι_ζειπγ ει ΙσπΙοεδ Ιιειτιγειιπει!ε Γπ!ϋΙπιππ

πιω πγειΙιεειι νππγίΙοις ο!ει_ιει ίπ! ε· επειεεινειΙ

τει;;ειιιιει; Μπι·τειιγ πΙΙππΙιππ πι. εποπειιει, πο"

ει: πω. Ιιἰπειπγ ει πγέιΙΙεπ- πι: πγιι·Μεινει!ειπ:

ιειποΙεειι ε:ο!ιειΕΙειπ πιιΠώεΙπετπ πε πϋνπΙιπππει·π

όπ:ι.ϋπιι Μ, πιπΙγπΙε ει ΙιπΙοεδΙιπιι πιω πιά:

τω* νοΙι πιω πγόΙΙιεΞιι επειποΗιο: ΜΜΕ πε

ιππετιιιιιηείιΙε.

Β::πΙ, επιπτ ὅ πω, ει ΙεότΙιει:ι νωπά

έ: ιπέι·εεωπ.

Μπι: εαπ πΙιππΙεπιππ!ε. Πει πιπε νειπ ει: οπ

ππάνπ, πο” ει: πάει: ιιι€ειιιγπειιε πσ:Υπππεππ Δ

ιπππτΙϋ, πι" ιπΙ6ε:ιδιιΙδ Ιιειι.ειπει νειπ, ιπππ,

πΙιΙιδΙ πππι Ιεϋνοι.Ιεπ:ιΙε, πο" π ειπε· ει: Μπη

τππάε:πιτπ ιοΜιπΙΙπππει πΙΙππόπ:ιόπι ππιιι έγει

ΙεοτοΙ, πει ει: πιιππγπιε ει ΙεότπεΗ Γοπνε πιι6ιιπ

ΙειιειππΙΙ.ειΙε π ιππππέίνϋΙΙ.π!:. Νπιπ πω” ιπΙειπ

ιππιπ ει πππι πέγπιιππ ΙοΙιπΙΙπππε πιω, πιπ

!γπι ει Μπι ππεινπι Ιεινει!ειπ:ιειεειπειιηεϋΙόππ

Μο πόνίι.πεπ οΙιο:, ει: πάω πιεση Μπι: ει

ΓπΙππΜ ΙοΙιπΙΙππππ Μπι πιππ ει: πιω ιε πό

νπΙι, ΙιοΒγ ει ιειωμιε Ιιειιπ:ἔιΙπειππγπΙ‹ όπε:πιιιι

:όειειεπι πιότπο:πίπει, π:ει!ιειΙ Ιειεππ!› Μάιο

π:οιίινειπ ει:οΙ‹ειι, Ιιπιπεπε ιπΙϋΙιεπεϋιεπι. οινο

ε:ι;!π:ππ »Με ει ιππι;τειιππιιοιτ πΙπιπιιινπε

τόπ:πΙε Μπέπε ιπππτϋ!ιπππόι ι.οπιριτό, πγϋπείι.δ

5:πτπιεππιε πειππ Ιιι€ειπιιγει! Ιπππόδ Βεπ:πΙεϋιιπ

τόπο Με! πιό ΙπΙιπι πιο:πίεειπι. - ΑπππεΙπγ

έιΙΙιτειεειιιόΙ ει:τ Ιιδνπι.Ιεπ:Επιππιπι, πο” ει ὅμι

ΙειειειεοΙε πειτπιπΙγ πππιπΙιππ, π στι, πο! ει:

πιιππγαπΙιπιπό: Ιιίιππι πιόποπ ΠΠ νειπ πιει
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gasztalva,“többé тазу kevésbé használhat,

vagy mitsem hasznàlhat az édes higanynak

bár mily nagy adagja, s hogy ez semmi e

setre nem gyakorol ártalmas befolyást az é

`letmüsegre. _Murray állitása szerint v`pedig

az inká'bb heveny lob-idom, vagy a lobos ál

lapot elsö foka (stadium) az édes higany

nagy' adagjával össze nem fér, söt ez eset

ben a kór növekszik, ha csak elöbb а gyo

mor hajszáledényei ki nem üriiltek, és föl

magasztalt müködésök valami módon nem ki

sebbiilt. (London medical Gazette, Febr. 3.

1843. Transactions of the medical Society of

Bombay). Káro lyI.

123. Kórodai vizsgálódások а

hánytató s а nagy adagokban

nyújtott hányborkö körül; — Fo r

get-töl. Ezen értekezése folytában sz. 7kér

dést tüz ki, melyet mind egyenként tárgyal.

1) А növényi hánytatóknál gyakrabban okoz

е hasmenést aähányborkö? 2) А hánytatók

hatása a csorva kivetésében áll-e? 3) А

hányborkò'nek tüdölobok ellen паду adagok

ban történt a-lkalmazásánál a türékenység е

zen szer iránt ál-talában, vagy csak kivétel

képpen van-e jeien? 4) Biztosahlre agyó

gyulás és gyorsabb, ha a hányborkö jól,

vagy ha nem jól türetik el? 5) A saturatio

antimonialis nevü tü-nemény mily fontosság

gal bir a tiidöiobban? 6) Van-e a hánybor

könek hánytató és hashajtó hata'sán kivül

még egyéb különnemíí tulajd-onsága? 7) Tü

dölobban a hányborkönek nagy adagokban,

elsösége van-e az érvágás ганзы? Ezen kér

dések f'óloldásából mintegy következö-ered

ményekre juthatni: 1) А hányborkö hányta

tóképpen adatva igen gyakran hasfolyást hoz

elò'. 2) A növényi hánytatók ugyanazon ha

tást hoznak elö. 3) A hánytatóknak hashajtó

tulajdonsága inkább Csak az adag és egyé

nességben, mint azoknak természetében fek

szik. 4) A legtobb hánytatók izgató szerek;

e tekintetben azonban vannak fokozatok köz

t'ók. А hánygy'ókérnek (Ipecacuanha) zson

gitó hatásai csak képzelödésben léteznek. 5)

Nem igaz, hogy a hánytatók a csorvás álla

potot megszüntetik, söt azi; ellenkezöleg gyak

ran nagyobhl'tják. 6) Csak kivételképpeu tü

retik el a hányborkö nagy adagokban mind

járt kezdettöl fogva; eleinte általában véve

gyomor-és bélürüléseket hoz elö. 7) Nincsen

bebizonyítva, hogy a türékenység mindjárt

eleinte a hányborkö iránt kedvezö hatással.

volna a tüdölob lefolyására és kimenetelére

nézve.' 8) A tüdölob legalább szintolly bizto

san és gyorsan gyógynl, habéliirülések kö

vetkeznek, mint akkor, ha azok nem jönek

elö. 9) Az úgy nevezett saturatio antimonia

lis csak esetleges tünemény, а nélkül, hogy

a tüdölob haladásával vagy kimenetelével ösz

szeköttetésben állana. 10) A hányborkönek

különnemü hatása' а t'údölobban még igen

nagy kényállitmány, melynek bebizonyi

tására meg sok összhasonlitó tapasztalás

szükséges. 11) Az érvagás tüdölobban ¿lltalái-l

ban véve elsöséggel bir a hányborkö готы.

12) De vannak esetek, hol a hányhorköt ma

gúban kell alkalmazni, s ismét mások, a hol

azt az érvágással összeköthetni. (Bullet de

thérap. 1843. Nov.)

Meozner.

1&1. Új nenne a hólyagllúlónak ä

Daroq-tól. Sz. ezen új nemü hólyaghúzót

l,vesioatoire au verre de montreU-nak nevez.

Egy. lapos óraüvegbe t. i. 8 _ 10 cseppnyi

igen tömött könlegeget (Ammonia caustica)

kell önteniínk, s ezt az óray üvegnél valami

vel kisebb átméröjü gyoloscsal befödvén, а

Ьбгге ügyesen alkalmaznunk. Mérsékelt kéz

nyomás által az egész készületkét helyén meg

lehet tartan-i. A mint az iivegnek, széle körül

keskeny mintegy 2 centimeternyi széles vö

rös iv tapasztaltatik, azonnal biztosak lehe
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tink», Могу а hollyagktlpzésI már végliez ment.

Néha ez már 30 másodperez lefolyása alatt

hozatik elö; s mihelyt ez megtörtént , levé-_

tetik a készületke, s a hólyagos hely le mo

satik;mire aztána rendesen használtatni 520

kott bánásmód alkalmaztatik. (Bullet de thé

rap. Nov. 1843.) Meczner.

185. A mákony- feutvénynek,

tintán нищающим kedvezó натё

sa a görvélyen szemgyuladásban:

B enn е vitztö l. - Àmbátor újabb korban

sok új és hathatos _szerek fedeztettek föl,

melyek belsöleg alkalmazva a görvélykórt

gyakran legyözni képesek, mindazonáltal mégis

tagadhatatlan, hogy a belsö szerek haszná

lata mellett egyszersmind olyan szerekkel is

szükség élnünk, melyek egyediil csak a hely

beliségek ellen irányozvák. Á mi kiilönösen

a szemgyuladást ìlleti, úgy e tekintetben e

gyike a leghathatósb szereknek a mákony

festvény, mely Kopp szerint ezen szerbe

mártott nyomfoltok által a szemre alkalmaz

tatik._

Sz. az ez úton nyert kedvezö eredmé

nyek által valóban nagy mértékben meg vala

lepetve. Ó ezen, az egyszerü mákonyfest

vénnyel megnedvesitet nyomfoltokat, mind az

egyszerü fényiszonyban vörösség nélkül,

mind pedíg viirösség és könyárral párosull.

szemgyuladásban használá, s a javulás min

denkor igen hamar bekövetkezetl. Legna

gyobb hatása volt azonban ezen szernek a

gyuladásnak tompa idomában; a heveny

idomban elölegesen más szerekkel kellett él

nie. Egyébként igen természetes, hogy ezen

szer használata mellett, még belsö megfelelö

gyógymóddal is kell élni; s ezek közt szerzò'
Y föképpep aconium maculatumot, a diófaleve

loket és a csukamájolajat tartja leghatha

tósbaknak.

Végül meg meg kell jegyezni, hogy a

mákony- festv`ény nem csak görvélyes, hanem

köszvényes, csúzos és minden egyéb huza

mos szemgyuladásban is, mely tompa bé

lyegetnyilvánlt, hathatós szerként mutatko

zott. (Journal für Kinderkrankheiten 1843.

Sept.) Meczner.

£26. А Lactuca sativa, (kerrisa

lata, görögiil едим) Dr. Schneider sze

rlnt, azen növen-yek egyike, melyek fehér, tej

féle nedvet tartanak magokban, mely fel

tiinökép mákonyillatu, s~ keserii izii, szára

dás által a leveg-öben barna lesz, és enyhén

bódárképpen hat. E beszárított nedvet La

ctucarium, Thridace név alatt ismer

jük. E növény megnyugtató s álomhozó ha

tását már a rómaiak ismerték s használták is

e тщеты. A .növény -v опа и: (extract.

Lactue. satìv.) bódár, enyhltö, s izzasztó

szer, ott, hol a mákony _ az általa oko

zaedó szorulás, és edényrendszer felizgatása

miatt--- el nem viselhetö, igen'jó sükerrel

витамин. A Lactuarium kiilönféle mó

dem kószíttelik; leghatárlyosb, de legdrágább

az, mely a' n'óvény szárainak bemetszése

által myeretik, s a napon száríttaiik. f~

Belöle több készitményekléteznek; 1) Tine

tura Laet u ca riiladaga 10 _.60 csöpp).

2) Syrupusv da Tridace. 3) Pilullae

tor-pentes et resolventes: Rp. Lac

tuear. gr. xij. Roob sambuc. Extr. Liquir.

aa q. spFiant pilul. quatuor. Minden harma

(Ш: órában egy labdacset kell adni. 4). Po

tio nutriens et sedans. Rp. Lieben

island. une. ij. Aq- fontan. q. s. ut f. D_e

coct. une. octo ; colat. adde: Lactucarii se

mídraclxm., Muçilag. gummi arabici semina

. с

ciam, Syrup. sacher.. unc. unam. Кюзшуеа

ként veendò' makacs hurutban, és giìmös

tüdösorvadásban. E gyógyiszer hatását kii

lönbözö módon irják le. Legtöbbnyire meg

egyeznek enyhltö, csillapi'tó s álomho

zó hatásában, mikép Duncan bizonyitja,

kl egy álmatlanságban sinlödö nönek, lefek
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véskor 50 csöppet adván a ,solutio saturata

succi inspissati Lactucae‘ból1 tulajdon vallo

mása szerint, igen nyugodtan aiudt volt, s

minden bal következések nélkül e szert több

izben ismételte is. (Lasd: Ganzel, de Lactu

ca et Lactuario. Berol. 1819.) Francois

а mákony után helyezi e szert, s azt állitja,

hogy 5 - 6 szemer áltaiános kábaságot, fö

fájást, álmosságot hoz yelö, miképla mákony.

R oth a mmel csekély adagoktól mit

sem észlelt, de 3  5 szemert vevén be, kü

l'ónös könnyiiséget érezett testében; e mel

let az érverés normál maradt. 6--8 szemer

kitágitá a látát; éjelre nyugalmas álom kö

vetkezett. 15 szemer ájuldozást, gyomorban

nyomás érzetét s hideg vérejték kitörését,

aggasztó lélekzést s a láta tetemes tágulását

okozá; а nyelv nyálkás boritéku lett, a

czombok eibágyadtak. Néhány csöpp ather

acetic. és utóbb egy pohár jó vörös bor min

dent jóvá tett. Egy terecs legfó'bb adag volt,

mit R. magához vett, az álmábói ébredönek

tagjai elfásultak, bágyadtak, hidegek lettek,

étvágya megsziìnt. Aeth. acet.ban olvasztott

káfor (czukorral minden két órában ' 15

csöppben) a bajokat elháritá. R. e gyógyszert

lázakban, fökép ideglázakban (Prhenitis-, a

régieknél febr. nerv. versatil.) Ihasználá, hogy

velea félrebeszélést, görcsöket, s rángatódzá

sokat elháritsa. Agörcsös vérköpésben (hae

moptisis spastica) folytonos huruttal, шаб

sorvas egyéneknél: Rp. Acidi Borac. dr. ij.

solv. in aq. dest. s. unc. vj. ad. Lactucar.

scrup. unum, Syrup. papav. rohoead. unc. un.

et dimid. M. D. S. óránként egy evökalánnal,

Vérhasban kis adag Ipevac-val a fájdalmak és

végbélgörcs ellen. — Gümös tüdövészben

lpecac. és Digital. s még helyesben Extract.

Conii-val vegyesthinzó éjjeli hurutolásban

sükerrel adhatni lefekvés elött egy ily-port:

Rp. Lactucar gr. ij. Sull’. aurat antim. gr.j.

Elaeosach. focnic. scr. unum vagy Rp. Semin.

Lactuc. sativ. dr. j. fiat c. aq. ceras. nigr.

unc. quatuor l. a. emulsio, in qua solve

Lactucarii gr. quindecim, adde syr. papav.

dr. iij. .

1I.Lactuca virosa, hajdan altesti

zsigerek dugulásaiban, sárgaság és vizkór

ellen ajánlották. Mainap görcsös melbántal

makban, а nyálka és húgyelválasztás ren

detlenségével, használtatik. A mellvizkórban

siikerrel adattak'. Rp. Pulv. rad. Squillae

mar. Pulv. hbae Digital. purp. dr. j. fiant

с. Extr. Lactuc. viros. q. s. pill. gr. ij. Consp.

Licopod. d. s. háromszor napjában két, há

rom darabot kell venni. Még szinte a követ

kezö alakban is Dr. Foei ugyanazon kóra
lakban sükerrelßadá: Rp. Herb. Digital. purp.

gr. j.Extr. Lactuc.viros. gr. 2—4ш. Г. p. d.

in doses duodecim S. minden két órában egy

port vcgyen be. Szerinte az Extr. Lactuc.

viros. öregbiti nyilván a Digitalis húgyhajtó

erejét; jótékonyan hat a börre s enyhi'ti а

görcsös mellbántalmakat s szorongásokat.

Mások bizonysz'lga szerint e szer oly mell`

görcsöket segitett elö a gyógyulásboz, me

lyek minden bódár szerekkel daczoltak vala.

A kehben vagy a görcshurutban Dr. Gumb

recht dicse'rettel emlegeti е gyógyszert; ô' a

következö porokat nyujtá: Rp. Extr. Lactuc.

viros. gran. quatuor. Sach. lact. dr. ij.M. div.

in х part. aeq. D. S. minden 2 órában egy

port kell venni. A hurutos és fulladási ro

hamok gyérebbek lettek, s végre egészen

mcgszüntek. (Caspers Wochenschrift, 1843.)

Iilés.
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dát, küljelt sth., végrewmîndëntf 'csak azt

nem, mit kellene: а kórismét (diagnostic), а

gyógyjelentmény kútfejét.

A tiszta, чаду is szabad kény szerint

i'ólvett módhozi ragaszkodás egészen ellenke

lzik valamely tanulmány természetével, szint

iigy ennek lényeges elvvé átalakítása, mit

mintegy helyettesitendöt, a tanulmány lelkévé

"akarunk fólemelni; ez a mód akasztja meg

elömentében a gyógytant és minden ludo

mánytlfez volt különös тьма a ‘nosogra

phok iskolájának.

Nem czéiom bizonyitgatni azt, hogy e

rendszer altalában csak merö csábltás, aböl

'esészeti mutogatásoknak természetes gyiimöl

cse, nielyek elti'ivoznak ösmereteink elvé

`nek értelmétöl, mi мат ez egészen a Шпе—

mények közé ‘esik1 következöleg soha sem

láthatjuk valóban azt, mit kell, s a bonyoln

iatból ki nem szabadulhatunk. Ezt mondhat

juk а Condillac sensualismusára is, mit ha

vezérelv'ül veszünkz’ a tudomány csak a tü

‘nemények viiìil'ogásaig hat, hol а csupa kill

benyomások nem terjeszthetik elö a valódi

kóriényt, lmert azok magok magokban nem

`magyaráztatnalc ki, ës hasztalan várjuk hogy

äzok oszm'ékké képeztessenek át.

и " AE lapok nem akarnak terjeszkedni a

niondottak bövebb tagialtatásába, hanem szer

‘zörily szempontból véve a dolgot, csupán a

{Андижан nosologiai csoportji'ira s az ezek

lìez kóroki lánczolatnál fogva szegödö számos

betegségekre akar egy pillanatot vetni.

Pinel, ezen derek, komoly, ritka iró

kigńnyoija azon orvosokat, kik a betegségek

legközelebbi okait és nzok természetét igye

lieznek kikeresni, hogy azokból meritsék

quógyjelentményeiket. A kóríratban valóban

'ein ken edolgokat hagyni, s а mvészi món
sewage: azokat elo'. " "" v ~

_ ‚„„..‚щщс .Pinel а; váltólázakban ,l щечек

nálunln el шипа]: terjedve ‘? _ alakot , lázns

nyomdát _és seni-mit mást.. E lázak а foly

tonosaktól szerinte csak nyomdájokra, nem

laizas mivoltukra nézve kiilönböznek; (ordo

intensionis et remissionis; Galien); azoknak

legközelebbi okai és természete ngyanaz,

s innen a jó kóriró elött ez ugyanazon kór

jeli csoportot jelent ‚ melyek egy néven ne

vezendök; a folytonos lázaknak csak egy

szerü változataf a váltóláz, és ha törté

netböl az ily lázak megváltoztatna'ik nyomdá

jokat, а nélkül liogy természet'ók is megvál

tozzék, és folytonosokká lennének, а nélkiil

hogy a valódi folytonos lázakkal összezavar

tassanak, ez esetben mivé lenne a változat?

Felelet: kiìlön i'ajjá válnék a gyógymód (me

thodus) rovására. A kórösmének nem fö

Aezélja-e a kórok osztályozása? Sziikseg е

kérdés határát nagyobbi'tanunk , és nem kell

csupán a láztan (pyretologia) körére впот

koznnnk.

A nyomda nem maga a betegség, meri.

minden kórok fölvehetik ugyanazon „устам.

Megforditva, a legváltozatosb nyomdák u

gyanazon kór jelenségei lehetnek, akár u

gyanazon-akár külónbözö egyéneknél gon

doltassanak.

Akár váltó, akár körszaki sat. legyen

а nyomda, lényegileg az életmüséghez

tartozik, nem pedig a гей ható kiilokkoz.

Minden nyomdát physiologiai rendben talá

lunk. А pathologia azokat késöbb hozza elö

az önkénytes, vagy lényeges bántalmakkal.

Bizonyos kórelenyek gyakran sokkal

gyakrahban mutatkoznak, mint mások, ez vagy

amaz nyomda alatt; -— de ez csak azt bizo

нута, hogy azok különösebb nyomdákat ké

резак elöhozni ,l melyeket aztán folytonosan

ésy szabályszerüleg igen gyakran körszakilag

tartannk fel; nem állltjukì'azonban, hogy e

tény ne függene reszletesen kórindok va

lameliflxtermészetéveil'meg' nem egyezö kö

‘I
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rülményektöl: nein kell következtetniink a

zért, hogy e nyomda sziikséges eredménye

czen kórindok benyomásának, és hogy ez a

kort oly bizonyosan elöbozná, mint a tüz а

melegséget.

A kl'nal (ehiuinum), ezen nevozetes

gyògyszer', melyröl két század óta már any

nyit irlak. s még most sem tudnak eleget

irni , -a kiual mondain különbozö halásmó

dokkal hir. Kélség nélküli, s a követkczö

tenyek `ifs ligazol.'1ndják, hogy aunyi sok bo

cses tulajdonai közül különösen kettö enieli

ki hatásmödját. Else és левитам lul..de

na all a ragály által elò'hozolt kórok gyógyi

tásában, bár mily alak és nyomda alatt tün

jenek is fel azon kórok. Illásodik fö tulajdo

na, a betegségekben a váltónyomdának fól

zavarása, vagy elhagyatása, bármily clhatá

rozó ok sziilte legyen azon váltó nyomdát,

kivàltképpon ha e váltó nyomda egyszersmind

körszaki és szabályszerü.

Mindkét nemü és igen kiilönbözö ered

ményü vizsgálatokban egy nehézség adja elô

magát, mit a kórirók ellenében a кающе

zökben igyekszik megfejteni szerzö. Valóban,

ha a kinal a váltókörszaki bántalmakban,

melyek természetök és kórokaikra nézve sem

mi hasonlatóságot, vagy viszonyt nem mutat

nak a ragály által elöhozott kórhoz7 fólfiig

geszti vagy megváltoztatja szembetiinöleg a

körszakos bántalmat, a nëlkül hogy meg

gyógyílaná a betegsèget, melynek kórjele

ezen nyonlda, ebböl azt kellene következ

tetni, hogy a kinal '- minl. valóban úgy is

van — közönségesen körszakellenes (antipe

riodicus) eröyel bir. És ha más részröl, a

mocsáros gözök merge által elöhozott kör

szakos váltólázban használtatva, nem csak

fölfüggeszti a lázrehamokat, hanem ugyan

akker elrontja magát a kórt is, melynek

kórjelei a rohamok; ugy látszik ezen máso

dik következést kellene húznunk , hogy ezen

utóbbi esetben a kinal mégmásl.I is nyilvánil,

nom csak körszakellenes hatást; vt. i, a mo-`

esáros gözök által az élelmüségre hatott kti

lönös kórhajlamnak eliizése't. Ezen utólsò kö

vetkeztetés szigoruan bebizonyul, ha а vizsv

gálat mcgbizonyitja, hogy a kinal meggyò

gyitja a ragńlyos bàntalmakat, nem csak, ha

azok váltó alakban nyilvánulnak, hanem ha

folytonos nyonidàval birnak is', meg sokkal

inkább, ha sok tények mul-atandják meg, bogy

a mocsárok által okozoll senyvek s,az ezek

bòl eredö anyagi sérelmek exigednek a kinal

hatásànak, mint maga а váltòláz, mely igen

gyakran a fölebbiekben gyökerezik. -

Sok lzben tapasztalá szerzô. hogy a

valamely életmüvi, el nem háríthalò sértés

hez kötölt váltó es körszaki bántalom, vagy

l'olylonos jelenléte valamely anyagi oknak,;

kifejleszti, válloztatga. söt néha elnyomja egy

darabig a kór nyomdáját, mit késöbb a ken

savas kinal egészren legyöz; de gyakran e

szernek sincs-döntöleg elnyomó ereje, sôt az

esel-ek külónbféleségéhez képest gyakorta

semmi hatása sincs, vagy is e szer hatása

nem képes legyözni a kórt- feltartó határzó

okot.

Ritkán jö az orvos ely esetbe7 hogy

az idült kórokban a válló láznemü kórjele

neteket mocsári kòr álarczozott nyilatlçozáiai

nak veggye; nem úgy van а dolog\a forló

betegségekben.Í vagy a lázakban. Tchát'a té

vedés könnyebb.
Y .Megegyezem azen állitásban, mond

szerzö, hogy azon kórok közül, melyekkor

házainkban, és általában Francziaországban

váltó és körszaki nyomda't nyilvánilanak, ki

vt'il't a tökéletes szünetii harmad s negyed

napos bántalmak, legnagyobbrészt a mocsá

rok fejlesztette lázakhoz tartoznak; vannak

azonban más jellemek is. a nyomdát véve

mértékül, ` melyek az e nemü lázakat bé

lyegzik, és ezen jellemek îzerzö' szerint



hä’ gyógyian" esi' »msi kóròaii.как,

‘

sokkel inkábbV kßrbennéliiek (pathognon'io'ni

qnes), valddlabbak és mélyebbek; mert bi

zonyos щами ninos' közönségesèbb tüne

mény, mint niocsári мышка: látn'i, mint

azok alábbbagyó (remittens), slit folytonosláz

alakjában is inutatkoznak, a n'élkül, hogy

ter'mészetöke't vesztenék; más eset'ekben el
lëgben а kór igen nyilvános, teljes és kifej

lett; ez' esetben az 'ósmertetö jelek', vagy a

lenyeges jellemek legföbb fokban vagynak'

штате. Нет riikán pedig'iáihaini vánaiáza:

kat, melyekben csupán a ragályos lázakéi

hoz hasonló nyomda van meg.

А válto és alábbhagyó mindennapos

nyomda leginkább szegödik a náthás lazak

hoz. Ezen esetben a kénsavas kinal nem ké

pes a lázat fejlödésében megakadàlyozni,

vagy hogy az folytonossá és erösb rohamúvá

ne váljék.

A vàltólazi és korszaki nyomda számos

шип és forró nyavalyákban foltalálandó;

történhetö azonban, hogy azon kórokhoz

csak úgy van szegödvea viiltó-liiz, s neni

teszi a fökórt; de sok idült kórokl, milyenek

az` ideges bántalmak, idegfájások,

lyasok, úgy a kóros lényegüek, mint az a

nyagi életmüves sértésekhez kötöttek is igen

gyakran öltik fel e nyomdát. Szerzö igyeke

zett megpróbálni, liogy az ilynemü lázakat

a kinal képes megváltoztatni, а nélkiil hogy

különös természetökre valami föltünö hatást

gyakorolna; mert ha teljes hatású lenne е

szer, nem volna szükség többé a gyógy

szertanban,.és minden kórok ellen haszná

landó panacea lenne. De a kínal minden leÄ

liet, csak panacea nem. Gyakran magasztalák

`e szernek köszvényellenes hatását; do erre

elég megjegyezniink, hogy minden kórok kö

ziil a köszvény az a mocsári kórok ntán,

mely legtöbbnyire váltólázi l'efolyást és kör

szaki nyomdát szokolt ölteni. Szcrzö ezen

vérfo

szernek kösziîény .- csúz  gümökór 

genykór -—-' sib. ellenes liatàsát tagadja; ha

nem annyíban nem lehet hasznát el nem ós

merni, hogy akkor legínkább segit a mon

dott bajokon , ha azok a beteget körszakilag

tämadják meg, minthogy antiperiodicus ha

tását senki sem _tagadja

' Sok kórok, midön lázalakban nyilvánul!
nak, имам melyek а vz'iltóláz nyomdáját

veszik magokra, ennek szabályossággal, ál

landósággal s olyan pontos és kiszámolható

renddel vetik аи magokat, hogy azt liinnök,

míszeŕint'iezen alak és e rend bennök lén`ye`

ges. Mintliogy itt e tulajdonképi váltóláz kór

iratát nem akarjuk авт, nem mondunk bi

zonyost s kimeritöt vannak nyomdája felöl

sem; csak annyit emll'tiink meg , hogy [oko

zalainak tisztas'ágá nem kevésbbé különböz

tctò' jellemo e lázaknak, mint a nyomda 1.152—

tn volta, és hogy a kórjelekl egymasnta'in kö

vetkezò' rendébò'l vvett kórösmei adatok hiá'

nyában gondolóra kell vennünk, miként ezcn

kórok munkássága által az életmûségben elo'

hozolt kiilönnemii változásokban egyszers;

mind sok kórbennéki jelek és a kór valódi

ternxészetét elötiintetöbb kórjelek léteznek,

mint azon változó és közönséges kórtünemé

nyek, melyekre а kórirók, és kiilönösen

Pinel, épiték ’kórrajzaikat ós kórosztályzatu

kat. Hogya шиит mennyirc változtatje'ik

nyomdájokat, és különbféle kóroknt hazud

hatnak, rilutatja a t'öbbek. közt szerzö által

felhozolt kovetkezö kóreset :

Egy 15 éves liu,‘Bézie`res 'környé

kééöl van), 1.01 'küiönbréle m-oiiidájú valió

lázbali sok izben szenved'elt, Pairisban léte

alatt szerzjöt ln'vá Segélyére 18M-iid october

hönapban. мидии eleintén kcttösharmad

napos volt. s ugyan ilyennyomdát véve,

alábbhagyó'(renlittent) lön. A lázrohamok

mindinkább 'homályosabbakká пенек,

esàknem lehetlen volt meghatározni, növc

ós
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kesznek-e vagy alábbhag'ynäk? #- A gyógy
mód 'ogy klssé' hizonytalan тощим ymaga

a kórösme, младшим а »lèp túltengése, a

kór jellemzò' kinyomatása az arczon, és a

flú anyjának' tapasztàlata, a ki maga is, mint

ña gyakran 'tapasztalá honában a mocsárgöz

szülte folytonos lázak uralkodását, és maga is

szenvedett benne nehányszor, egyszersmlnd

gyakorta топай elöttem, hogy ö ’és fia több

szlìr veltek vbe Jó slikerrel kénsavas klnalt a

Bê'zie'res' környékén elöj'civö folytonos lázak

ellen: legyò'zèk szerzö határzatlanságal, és 60

cenilgram (8 szemernél klssé több) kénsa

vos kinalt adott bo nekl egy gyönge hány

tató utàn (bár csorvás Шаров nem volt je

len) , és ez adagot 3 nap alatt minden 24 6—

rában lsmetlé. —- Az elsö nap estvéjén a sl

kollásra kénszerltò' szaggaló fò'fájás « ген;

megsziint, valamlnt а láz is. A másodnapl

eslve fól швом kelnl 'a beteg, és bizonyos

enyhltò' ltalt vehetett be7 mit elöbb tonni ké'

pes nem volt; a harmadlk napoli egészen

meggyógyult. A láz 6— 8 пар05` volt. ~

Az Afrikában telt tapasztalatok szintén bò'

ven tanuslták, mlke'nt а mocsárgöz okozla

lázak7 melyek máshol még eddlg töbhnylre

váltó nyomda alatt ösmertettek, folytonos

jellemmel s nyomdával lépnek föl, 5 а kén

Savas kinal ollen'ók legjobb stìkerrel liasznál

tatlk. Bizonyos az is, Позу sok kórok, me

lyeket kénsavas kl'nallal véllok gyógyultak

пак, nem egyebek voltak, mint váltólázzal

szövödölt bánlalmak. (Journal des connaísan

ces medico-chirurg. 1843. Decemb.)

Károlyl.

_ 12?; Az пиит-папин hórismei

tekintetllcn; [ад Engénöl AZ ult-y

nevezelt lobos lzzadmán'yok, mik

nlnjd az életmüvek térimbelébe7 'majd a bel

organumok szabad fölületére rakódnak leí,

múr több ìzben voltak tárgyal kór-bonczlani

vlzgálatoknak. Ugyanis minden kóiòs elvá

lasztmàny, ha rögtön tiirténik, azon~ Шпе

mények alatt léphet fel, тв|уек10110501шак

neveztetnek; lgy р. о. a- máj zsi'ros elfajulása,

ha lassan folylk le, nem fájdalmas betegség;

ellenben ha rövld ldö alatt, gyorsan fejlödik

ki, akkor gyuladásl tiinemények kiséretében

jár. Másfelöl hosszu ldö alatt legteteme'sb

izzadmányok képzödhetnek', u nélkül hogy

ezt lobos tilnemények jellemeznék. És ez ok~

hól а bonozolónak csak annylban tontos a

szó ,gyuladás‘, а menylben az idö-különbsé

get jeloli kl, melyben a kòrfolyamatok ter

ményelket lerakják, és mlvel ez utóbblak e

körülményhez képest képzödésüknél egészen

ellenkezö tiinemények által nyil'vánnlnak, és

mivel a képzödés ideje az lzzadmányok vegy

tani úllományára ls bizonyos hatályt gyako

ro'l. Mig t. l. gyorsan képzelt l'zzadmányok

пап—шит а vegytanorok klvo natalho z

(eductum) hasonlithatunk -tulajdonkép osak

a nyers véranyagok rakatnak le; az alalt az

ldillteknél — mik a yvegytanorok terményei

hez (produotum) hasonlíthatók-az elválasz

lotl anyagok majdnem annylra klilönböz'ök,

mint az életmüséget alkotó létrészek. 521.11

úgy valamely anyag а szerint, a mint gyorsan

vagy lassan izzad kl, klilönbözö jelente'

kenyse'giì а neki alapul szolgáló vérbetegség

re nézve. Igy p. о. a feliérnyés lzzadmány

forró s ldült lobokban egészen klilönbözö vér

vegyületet tétez löl. Söt a forro s так, lz

zadmáuyok még majdnem egyenlö vegylani

alkotás mellell is különbözö képzésl ösztöh,

5 klilönb'ózö aitalakulásl hajlam láltal nyilvá

nulnak. Igy látnl p. о. а savósfehérnyés for

ró izzaamányból шут,“ ar.' заплыл гЫюз

anyugot llönnl lélre; a genyes izzadmány

sebesen iefolyó kórokban gynkorla igen vész

teljcs tilnemény, ldlilt lolyamat alatt ellen

ben valaml közönséges. Ezen alkalommal sz.

a sebesen képzödö lzzadmányokról (Штопа

tok) kiván szólni.
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A kivonat képzöclése rendesen vala

mely normal véranyag (viszonyos, vagy abso

lut) lúlnyomóságának.credménye, kifejezé

se, úgy hogy e szerint a bizonyos bonoz

tani jellemii kivonatok által` a vér létrészei

viszonyának ismeretére jutllainnk.K'óvet

kezö körülmények szolgálandnak vezédül e

vizsgálatban: 1) Az izzadmány neme; an

nak mennyiségo; 3) a mód, miként tölti be

valamely izzadmány az ö üregét; 4) annak
alkotmánya; 5) viszonya a világosslág iránt;

6) azon részekre való hatása, mikkel c'rint

kezésbe jö; 7) legnyersebb alkotása s szer

kezete; 8) àtalakulása, életmüzettsége s er

re való hajlama; 9.) elöre nient izzadmá

nyok; 10) az Organismus egyénisége.

lSzaba'ilyul (norma) tekinthetjüba Наш!

egyéneknél elöforduló jóféle rostonyadús,

úgynevezett képlödékeny (plasticus) izzad

mányt; minden egyéb izzadmányok mintegy

félretérések e szabálytól s olynemüek, hogy

vagy valamelly kórfajtút, korcsvegyet jellemez

nek (vizkóros, gümös és rákos izzadmányok)

vagy bizonyos kórnemet ielvila'gositók.

a) R о 5 to n y a d ú s izzadmányoknál ön

kényt megheged a rostonya számtalan pöly

hök álakjában, mik а sárgás ragadós savót

zavarossá változtatják; máskor az izzadma'ny

száraz, s csekélysavóval bir. _Utóbbi

többnyire csak terjedelmes takhártyákon, fö

lületeken mutatkozik nagy összefüggö tömeg

ben, elég töm'óren ‚ vörös vagy vör'ósszürke,

sárgás- iehér szinben; az életmüvekre, mik

hez szorosan raged, Csupán csak erömüves

hatályt gyakorol, további átalakulásához

megfelelö savókiválasztmányt ìgényel, mi ál

tal egyszersmind elhalaványulva egyaránt,

vagy lassu útmeneti fokonként szétfolyik7 s

zavaros, Szürkesárgás, v'ór'óses, nem pöly

hös, vagy morzsalékos, hanem egyenlö (ge

nyes) tömeget képez. Másszor állalán száraz

marad, csekély térimére összezsugorodik,

 

töltöttebb, kéksziirko lesz s megkeménye

dik. A folyó rostonyadús izzadniány ellenben

élelmüvessé lesz; sejlek és rostok képzöd

nek, úgy hogy rendescn n kiizzada's utáui

14 nap alatt a sejtek7 4 hét alatt pedig а

rostok képzödése mar elkezdödött, ha csak

а hozzz'i megkivántató feltéielek jelen voltak.

>llyen izzadmányok csak liatal, eröteljes 0-

gyéneknél történnek; ininél lctenlesb töme

gük, annál sebesebb a kór lefolyása.- igen

gyenge koru gyerlnekeknél ezen izzadmány

a vérvegyület mialt (melyet fclnötteknel is,

ha szivtágulás чаду túltengésbcn szenvednek.Í

fcllelhetni) nem jöhet létre, itt csupán töh

hé kevesbé fehérnyedús savós kivonatok

képzödhetnek._ Az aggkorbnn találni ngyan

rostonyadús izzadmányokat, de azok minden

kol' annyíra át vannak sok folyadekoktól ha

tolva, hogy ezekben csak mint górcsöves

pölyhek uszkálnak, а folyadékot megzavarvàn.

b) А lulajdonképi vizkóros izzad

нишу , а neki megfelelö vérvegynek hü kép

mása, többnyire gyengén sárga, tiszta, vagy

csak kevessé zavaros vizes folyadék. Csekély

fehérnye s rostonya-tartalommal; utóbbi rend

szerint hosszu, halvány szürkesárgás szálak

vagy pölyhök képében uszkál benne, vagy а

hártyák fólületére taped. Ezen izzadmányo

kat sokáig clhordozzák a betegek, a nélkül

hogy àialakulnának s könnyij áztatáson ты a

közel fekvö képleteken semmi vàllozást nem

idéznek elö, Ieginkább a hártyàs életmüve

ken székelnek, s rcndszerint elörement kep

lödékeny izzadmányok'után támadnak (szlv-,

májkórokban sat).

с) А gümös izzadnn'iny lnajd mint

szilárd _ a rostonyához hasonló - majd mint

hig jelenik meg. A szilárd rendszerint elke

rilli azon helyeket, hol könnyen jóféle kép

lödókeny izzadmányok rakódnak le; elöfor

dul az агу kérein, annak alapján; a tüdökben,

kivàlt ezeknek csúcsa'n, а két alsó, vagy fel
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sö karélyon, soha sem keresztiránybanl; so

ha, vagy majdnem soha a májon, lépen, vc

séken; gyakrabban a vesemedenczén, több

sz'ór a méh feneke'n s a esöveken , a mellék

heren, s a maghólyagcsákon; továb'bú a

nyirkmirigyekben, a esontok íziìlési végein,

s azoknak synoviahúrtyáján, a szivacsos
csontokon.l Némely helyeken, fökép a tüdö

térimbelben, savós hártyákon figyelemre

méltó tünemëny', miszerint az nem minden

kor egybel'llggö tömegképpen, hanem mint el

klilönzött laposg'ómbölyü7 vagy golyószerü tö

meg jelenik meg. A mi az ujdon giimò's 12

zadmány állományát illeti, tulajdonképen а

közönséges rostonyaizzadmánytól nem külön

bözik; hosszabb idö múlva azonban teleme

sen megkeményül, a szeletlapon tömött, si

ma, fénylö lesz; durvaszemeres, nella ros

los szakadást mutat. +- А giìmös izzadmány

szinére nézve gyanús az, melyen felötlö

szinátváltozások, llikép a komor sziné a vi

lágosba, mutatkoznak; szintúgy a kiizzadt

rostonya sebes,>mindenoldali elhalaványulása,

annak halványzöldbe átvonulô szfne is meg

ismerteti a gümös izzadmányt. Az újdon gü

mös izzadmány szaga hasonlit némiileg a lia

tal sajtéhoz. Föleg az által árulja el magát a

gümös izzadmány, hogy igen csekély hajla

ma van életmůzötté válni; úgy hogy Sz. ta

pasztalatai után állilja, hogy oly izzadmány',

mely a fóntemlitett 2 ——4 hét alatt el nem

kezd organizálódni, gilmös indnlatnvá lesz.

Sokáig a kiizzadz'is ulán még a nyerseség ál

lapotjában megmarad, azaz: a nagyitó iiveg

alatt igen finom szemeres álloma'myt тише,

de semmi sejteket, vagysejtmagvakat.  A

gümös izzadmány genyes átváltozása

többnyire szorosan korlátolt helyeken csip

kés idommal kezdödik7 melyek a többi iz

zadmańytól halvány szinök által különböznek;

másszor az izzadmány ellágyulása az egész

tömegben вещами, ha ez elöbb elhala

ványultl de az ellágyult rész pölyhös, sůrü

fehér, vagy zöldsárga genyt, vagy sárgásfehér,

kenyös vagy morzsalékos pépet ábrázol. —

Csak ha a fellágyulás sokáig tartott, akkor

képzödik big egyarányos geny.

A hi'g gümös izzadmány vagy

genyes, vagy vérömlenyes (haemorrhagisch);

а giimös geny maróbb, mintsem a közönsé

ges geny s úgy látszik,| könnyebben elkré

tásul. A vérömlenyes izzadmány nem egye

diil a giimös izzadmány tulajdona; meri a

Vsiily, az iszàkos -és rákoskorcsvegy társaságá

han is fellép. llynemü gümös izzadmányok

nál gyakran tetemes mennyiségii, gyorsan

organizálódó rostonya van jelen, azonban ril

kán lesz az igazán keménynyé. -Gümös iz

zadmányok nem egy könnyen jönnek elö cse

'csemöknélhvagy az aggkorban; a'vérömle

'nyes izzadmány rendszerint a 301év'ulán

’észlelhetlí '

d) Rákos izzadmányok ritkáb

hak, mintsem a gümösek, soha sem jelennek

meg mint rostonya-izzadmányok, sem a'ros

tonya mint ilyen át nem változhatik rákgyur

mává; ellenben az organizâlt rostonya ujjola

gos gyuladás után igen is nyujthat rákos iz

zadmányt. A híg rákizzadmány savósfehér

nyés vagy genyes izz7 s mint rákost úgy is

merhelni meg, hogy rákosképletek тент

létczik. — A szilárd rákizzadmányok 

csak kevés esetekben székük által jellemez

ve-szintugy feltlinnek az életmiivek szabad

f'óliiletén, mint ezeknek téimbelében, és pe

díg aránylag nagy mennyiségben ‚ majd ösz

szefúggö, rendetlen, majd csomós, karélyos,

czafatos idomban, egyes esetekben még sü

rün egymás mellé helyzett szemerekben is,

csakhogy ekkor tömörebbek; többnyire sürü

pep állományuak. Az izzadmány szine fehér, '

v'óröses, .sárgás , szürkefehér, közbeszórt

halványsárgával, — tejszinü, vöröses, sziirke,

barna , fekete pontokkal és foltokkal. A sár



@Ιβ Κόι:-, Βγι'ιΒγιοτι

@ε ΓοΙιόιτ Μπι ιι: ιιιιιοπι-, ει ιο_ιι”οιιέι· εΙΙιιιι

Ιιεπι ει πιέΒΠιιι τέιΙππ::ιιιιιιιόπιγ Με; οι οΒγοε

ε:ίπιοικ τιι.Κάπι ε:οποειιπι ΙποπΙέιιοΙνειΙ‹. Α πιέιιιοε

ιιωθωιιιθ ι6ι·ιόπιδ Ι‹ιεοΙιΙ› νέιπϋπιιΙειιγοΚ @κι

€γιιΙιοι·ιειιι; τεπιιιε2οπήιιι ιι]ει!ι!ι ιι2ειόπιιιιιιγο!ιτει

ιπιιιιιιιιιιιΙπ. - Α πιιιιιιιιιιΙιπιόπιγ ί6Ιόιπόπιιιιι Γο

πιέι·πιγο, 68 ειιιιιπιιι να" ο8οΕόΙγ ι·οετοιιγει;
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ω” ει ειιιτοΙε Κιίοι!όόόεο αει; Ιιιιιιιεπιπ ιιιοἔ

ιότιέιιιΙππ, οειιιεὶιοἔγ ει ειι_ιιοΙε €γοπε ιιιπει.ι6ιω

επι ΒόΙγοεόμ ὶπΙοπιιιιΙ‹ ε Μέι» ο!οπιειΙ‹ Μιά

ΙοιΙιιιι νοΙιέιιιιιπι ιιιιιΒιιΙεοιι ιιοπι1οιιιιιι. Α ΜΕ

ιι:ειάπιιόπιγ ειιπιόΙίοι;νει σε ι3εγπιονο:οιι νοΙδπιικ

(πιισόιιΙειιιΙπποΙι8) και" ει ωιρΙόε πιιιιέι!Βοάππιέιπιγ

δώρόπιοπι ιϋπιιι‹ Μ; πιιιιιιιιιώΙιει! πιοπιι ιπιιιιι1οιι

νεΙὅτέΙ‹ ιειιιιιιΙιεώ, ω" Μπιτ ι2:ειιΙιιιέπιγ. Α ιο!

ΙιιΒγιιΙ6ει ιιιι @πιω-ι οΙνειιιέιε ει ι6πιιοειιιιπι ππιειιιΙ

πιοεΙοιιειδεοιι ο8γειτόπιτ ιϋπόπιιΙπ, πιι:ι_ῇιΙ Ιαμ

Μ» οΒγιιι·όπιγοεεοπΙιειι; ει πιι!ποε ,πριμ ιιιιιιι

ΙεΙιοι ει Ιπϋ:ϋπιειέ·Βοε ΒοπιγιόΙ ιιιο€ΙπϋΙϋπιιιόιιοι

πι. ·9··Α ι·έι!πιιιιιιιπιιόπιγο!π Μπι Ιιει_ιΙόΙπ ει: ΘΙ

ιιι·ιέώειιΙ:ιετιι. ··· _ '

ο) ΕΙΒγειπιΒιιΙτ σ€γόιιχριππιό.Ι

(ιιοΙ ει νόιήτιποιιιιιε ΙπιιρΙδόόΒοπιγ πη;ιι:ιηιέιιγοΚ

Ιώνοι.Ιπο2τόΒεπι ι-ιιιιέπι1 Ιιέιπάε;οιΜιιι ο!εμΒιέ

πιγοάοιι) οΙγ ιειειιιιιιἐιπιγοι‹ ΙειριιοΙπ ΜΙ, πιο

!γοιαΙιεπι :ι εεινό ιιιΙΙιειΙειιψι ει ποετοπιγέι, ειπα

ι·ιπιτ τι ιιιιπιδ Με ει: ει·όιΙειιειέ€, ιι€γ Μ"

ει: Ιειπιειιιιιπόπιτ ει νίΖΕόποι ιιιιιάπιιιέιιιγοιπΙιο: κι»

ωιωιιι; νει” αι ιιιιιιιιιιιιπιγ εεινό5, πιειεγοιιιι

πι” σειιΚό!γοιιΙι ίοιιότιιγεωπιειΙοππιπιιιιΙ. Α τε

Μπι πιιιέρι ΐοιιΙόιοιό ποειοιιγει ιιΒγειιι 23ιιΙπιέπιγι

πηΒΙ10€θΔ' ιΙο ΙιειΙνέπιχ, Ιπονοεεό 1.ειριι6.6)

68 πιι·νιιιιι Μι;οι1ιι.

πισω νιιΙιοιιΙππ ε ει ειοπιιειι3ιι οιι€ειιιιιπιιοΙππει

εοιιιιιιι ΒείοΙγειεεειΙ πιιιιοε. - Α επι ικό ε-ΐε -

Ιιόππιγόε ιιιιιιιιιιόπιγοιπ πεπιιΙειοπιπιτπιει

;γοΙιΙ› ΓοιιόππιγειεπωΙπιιιιΕ ιιιιιΙΙοι.ι οΙει_ιειιι·ϋοιπ,

οεο!πόΙγειι1ι ιιιοΙΙειι οεειΙ: πιιΒειιιὸε ιειριπιιιιιιιειιι;

εέιπεεΞεει!π, ιϋΙπόΙετεεεπι έιΙάτειόιπ, ε; οπ€ειπιιι

ιιιοΙπειτ οειιΙπ ΓοΙΙει2ΜιιΙ:, ει πιόΙΙαιΙ ΜΥ ΐοιππι€ιιι

πιέι!‹, Ι‹ϋπιιιγοπι έινά!ιοιιιιιιι νέ!ποπιγ €ιιιιπιγό ε

ε οπιιιιιιιιιι!όόόει Ιιιιι!ειιπιιιΙ: εΖοπΓεΙοιι Βγεπι€ε.

- Ειιιπι ιιιιιιιιιιέιπιγοΚ ιιΙόι”οπ·όιιΙπιειιι πιω; €11

ιιιόΙπ 7· πιιιΒγοιιιι πωπω ιιιιιόπιιέιιγοιπ, ΙιειΒγιιιέιι,

ΒπιεΙιτ νοεοΙιόπ, πιειεΙιέιτΙοιι ω. Μειέι·οιόΙιοιι

ιε. Α νίΛόποε Επειιιιιπιέιιιγοιπ τοπιάειει·ιπιι. ι

πιιιιι, ο ίο!ιότιιγοεο!ι πω ιιτό!οΒγεεμ.ό Γο

Ιγειπιιιιιοιπ ιιιόπι ιι νότιιοιιιβπιιιρΙπ @τα +

Ε) Α Βγοτειιπι .αΙ€επιγοειιιι6 68

οιονοειιιΙὅ ιιπειιιιιιιιιι.γριιι 1πέρνιε ο

ΗΜ γιιΙειπιιιιΙγ ωχ Τρηπιιιιιειιιιιιιπ ιι γέιΙπιωι,

ιιι0!γ πιειεοπιιιι οι @πιει ιιιιχιιΒιιΙε ίΩΒ.Υέ881(οξίΙΙ

πιιιιι€) όε ι·0Βιιειιιιιιιέιιοι.. ,Ειιιιμιμοιάμιέιιχρι:

.ιιιιιιιιιιιιιιΦεβιι =>ιοπιιιιεεειιιπιθμ. πι·

νιιι·οειιιπ, Ο88ΒήΠ. 1ιοἔοιιτ ποετιιιιχιι νέιΙιιιιό1ποι

ΙπόροιπιειΕ, ει ιι ειριιι%ιότι 9τ88ιιιιιιιοΙπιιιι ριιιιι_

ιιι6 ιιιιιιιειιιιιπ. @ιιιιιιχιθ ιιινιιΜιέιειιιι έτειιέιπιο8,

.9ιιεειπιιπιἐιΙὸιζιἔιΒἱ Μ1!ιισι τιιιιιι< πιω !έιιιιιιιό. -

π Μι ο8ειΙιιέΙ οΜ› :ιι πειιιιιιέιι ·, ιιπιπιιιΙ ιιθε
. . Ϊ ξ Υ_ ,. _ .

νοιιιι1ι1ι ει ιιιιιξιιΙμπιιιι ι ιόιιιιιιχιιο ιι€γειεπε:

ιπιιιιι1 ιιιέιε ιιιΒιιιιιιπτιιιιιιιαπι κι Ιότειπιριήιιιιπ1

ιιιιιπιχοΙ‹. @πρ ιιιιιιιππιάιιγριό ειιιγ1ιοιι, ιειάιποἔ

εισΕΚ01:0ρνοεγόΒοιι, €οπιγίοι·ι·ειειιιιπι, οΙΓεηιιΙό

1ι;ιέγιιιέιιιιιΙςΙιειιι ε ι"ιιι·πό Βιιιιι€ειε Ιιι:ειΙς1ιιιιι Μπι

ιιιι.Ιπω ειδ. (Βοριικε μ. ινιιιιιιοπιιιιιις Αποιιιν Π. 1.)

ΙΙ Ι ό ε.

8οιιι Βιιιιιιγι'ι, ιιοπι άΙοιιιιϋνοοεό οεγ,ΙςόιιιιγρπιρΙ .

! ι ι .

δ.
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ΕπεπΙοϋ όπτοΙποιόεοΚ πέε !πϋιΙόεοΙπ.

θνοπππιοΗπόι·- έν. ΒνόΒνππιιιἱ παρεπειταΙπιποΙπ

σενα” κόι·οιοτοκ ό. Β·γόΒγειοι·οκ Ιπϋι·ιΗ,

πι ρεειπ ΒνοππππεΙιΙπόπιπέ:ϋύΙ;

Μ. Κ ο πό σε ο Με Ιάπιοε, εοΒέπι-οπνοεπόΙ.

πι· Μ """"" ω '""ΜΜΜ.· εεπι Ιοιπειπιπιό πιονο2επεεοΒΒ Ιπόι·εεοπο!ποτ πο,

ιιιιΙκ Πιιι"πιόΙππσι ςῦινόιγπιοπιύ Βύ

1·ο!ι οΠοιι. - (Ροινωπέι_)

ΕΙδπ·οΒοοεέπνέπι επιπΙΕΒο!ό ει: ι!ιΙειπιν

ΒνόΒγπιπιπέπειπ ΗΜ! τοπ ΜεόπΙεποππιΙππιόΙ νε

ΖόπιιΙ επποΙΒΜ εΙνο!ποτ, ππιπεΙὅπτ :ι πιενε2ο

πεεεΝι ΙπόποεοπεΙππιεΙπ πόε:Ιοτεε Ιοιπέιεέι1ιο2

ίοΒιιόΙπ, Ιιἔιποπ· νειΒγο!π ππιόΒ τι τιεποΙτ οΙνει

56π ΒνεπππιοΕΙπόπιι62π ίὅοπνοε ιιππιειΙ‹ ε: ΙειροΙ:

3-Πι ἐΒ ΦΠ: Γιιπετοι!ιεπι ,,νΙΖεΒέιΙειιοΙ: ει

ΒϋπνόΙν- θε Βιιπιι6'Ιπόπ ισπ·πιι6ειετο, ΜΜΜ

πέεπι έε ΒνόΒνι'τέιεει ΙπϋπϋΙι° Μπι Μπιτ ππιοΒ

ῇεΙοπιπ ο2π|πΚέπο πωπω, ππιιπιπ. ει πιο! π.πε2-·

Μ: Μάσι· οι· ΒϋπνόΙν ΙπϋπϋΙι, εεπ]έιπ. Μπο

πω πιόν!ιπι «Μ, που ΒϋπνόΙν Ιπόππ'εξοΙππιτ

πει πέε2Ιοτεεοπι “πιω πποΙ επ ιϋΙπιππνπιπιΙπ

Ιιεεεπι:'ιΙ:Μπ, ππιππιά ππιειΒόπιν ΒνπιΙποπΙειἐπ

Μπι, ππιΕπιιι ροόΙΒ ΙπόππιέιυπιΜι:ιπι Μνϋε

πιεΙ: Μέι!πει. Ι.έιτπιπ ΐοΒῇει οΜ›‹Ή ιιΒγεπιπε ει

πωπω» οΙνειεό: &υΒρ α: έωεωρ /ὸ'ΙεΒ α:

άΒμπευεκε22 άΙΒπϋ·υέ|Βα!αλπέ , υαΒιμ”.π Μ·

!Μ_/ε?ε ΜΝ! |ευπ·οουεΒρει όάπ2αΜπαΗιαπι

Μαπά|2α!ο22 ίεΒπαΒ·ροόδ εάέεη·ε!. Ηπει

Με Μεοπινε!ιΒοτ εποΙΒέιΙωτ οΖεπι έιΙΙΜιε

ΙΒ:ιεε!ιΒει ῖεΙὅΙ πι Ιπόι·ΙπέιειιπιΜκιπι ππιππιπΙ Ιιεπιππ,

πιπιππιιι ροτΙΕΒ πέιπόΙειΒ ΒνόΒγίπειτπιπ πωπω!.

ΙιοτειΒεΙπ 1πόππειπΖέπιειΙπ ῇεΒνΖἐΙπει, πι πιοπιπι:ιπι

νι!έιΒοεπιπι ΜΜΜ: πω: ππιπε2επιπιπ. πὅΙεΒ

ΜΗΝ ΙποποενοΒγοε Ιιὅπ-,πιιππιΒν

Θε οεοπιΝιέιιτ:ιΙππιειΙπ ει2οΙ‹, πιο! επ

ιΒΙπιπινπιειΙπ ππιίιπ Γεπιτοπιπι Μπι πιόπιοπιι Μεκ

πιέιΙπιπέιτ Ιπππ.ϋπιέίΙόΒ πόπινοε επιΙποπ ῇιιππιΙππιει

τα. -- Εε Με οι πω” ιοΒοππι ει πόεεΙοτε

Με οεπέιΙνΙιει εοπο2νει ε!όεπόπιπ, πι. ππι. πι

ΙπΞτϋπιὅΙεΒ οεοπιτ- έε ΜΗ1πιίΠοΒ Μΐπ·-ε πιπ

πίΒνΙιέππιτει!πιεΙπω.

Α σεοπιππιέιπιτεΙπππει!π ΜΜΜ: 1-ϋπ Α

οιοππιΜπε Μέι (ΠοιπππΙΒιιι) ππιπτοππι

ππιοΒοππιΙΗεπιἀὅπιοΙπ.

ΒΙεὅ Ιπόποεοπ. Ν. ΚἔιΙπιιἔιπι,,ὅ

άνω, ΒοοΙτέιπινοεοπτ, 184$-Ηπ έν άο

οοππι!ιοι· Μπαρ 13-6πι νότεπόΙπ @Η Ιπόι·Ιιέ

ειιπι!πΙιει. - Α πϋΙνότοΙΙποι· πιιυτειτ.Ιπο2οτι ε

πιπω;ωπ ΙοιππιπιπΙό ΒἔιππεΙοπιι εΙὅπτ πιιιπιό1Β

οΒόεεεέΒεε νοΙπ. Βεπῇει Γσ1νότοΙο Μπι 4,

ΙιόπιειρρειΙ Ιπο:ὸὅπ1ϋττ ; πιενειετεεεπι·, απο·

πιοπι πιιπ1νει Ιενὅ ο!π, ε πι πιόΙΙππ1Ι, ΙιοΒγ πι

Μισο νειΙει!ιοΙ πιειΒ νειΒγ ρωιΒ ΗιπάεπΙοπιι

πιιιππ.πιπΙποεοιπ νοΙππει, ει ΒγοππιιεΙ‹ ε! Ιπο2όοτπ.

ε!ιιιτπΙπέιΙπιπ, ε ο ΙπόπῇεΙ ππιππιπιππι!ώΙι!ι ειππινιπ·ει_

ιιϋνοΙπεπ1οα, πιιι!πέρ ΙπόππιέιιιπιΜκι πωπω

πϋΙνόπεΙεΙποπ ππιέιπ οεειΙπ πιιειπιΙπό εοΒοάοΙππιέ

νο! ωσωπ ]εέιι·πιπ.- Α ΙπϋΙϋπιΙιοπι ῇόΙ ΙππϊεῇΙὅ

Με ωεπιπ, νποέππω ππιπ1επήιι, 68 ειόρ ω

πιιοΒο1ι τοΙιειε6ΒοΙπΕοΙ ΜπιιΜιεοπ ΒνεπππιοΙπ

Πω Μνόπε!ε ιιΙΙπει!πιιένειΙ πι πιιοΒιιΙππιπιέΙνο2οπ.τ

πέιπέεοπι, ε ει ῇοΜι ειΙνόΒτειΒπιειΕ πει ΗΠ

νεΙνΙπΙπεΙ ισππω πιοΒΙιοεε2ειΒοάέιεύπι πω,

ππιέιε ΙπόπῇεΙ πιοππι ππιπιπωΙεο2οπ.π, εοπιι ΜΒ,

εοπιι ροόΙΒ πό]άειΙοπιι πιοπιι νοΙτ Μαι ο

οεοπτιπι- έιε .τόππ1ι:ϋΙ6εΒεπι, ε εΒνιΙπΙιοπι

εοπιι νοΙΙ: πιοΒπιΕπιάίιΙνοπνει πι ππιο:Β6Ιποπιγ

εάΒ. ΕΖθΠ εΙνόΒτπιΒι πιιοΒιιοεε2εϋΙιοόέιεό-Ύ

πιειΙπ ε: 1πιπιεπι επέιππιιει:οτι πιοπιύ2 ῇἔιπάεπιοππ

2
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oka, részint a kerekded szálag, részint

pedig a czombcsont porczogós felvégének,

valamely lappangó korcsvegytói fú'ggö

duzzadásàban kerestetett; és ez okból az

iblannyal eszközlendä erös vérmásító

gyógymódi ненависти a'már fenérintett

föltételek mellett, s tudva levò' vényalak

han, mind bensöleg, mind pedigkülsŕí

leg furdökben, mikhez még az iblany- és

bamiblaes oldatán kivül у, font konyhasó

is adaték. Ezeken k-iviìl még a bántalmas

ezombíztâfjonÍ minden estve 1,/,_,mogyorónyi

nagyságban használandó következö ke

nöos rendeltetett Rp. Axungiae suill.

unc. semis. Deutojodur. Hydrar. gran.

duodeeim.l Mis. ut fiat úng'v. aequaii. Dt.

Az iblanynak adagja fokonkint nag'y'obbit

ваш: egêsz 8 kavés kanálig парома, mit

a- Heteg reggel és estve чей Bé az ismert

oldatliólï. E hónap 21-ën erös láz inntatL

вот, Ьб izzadsá'gokkai, mi' az ißlan'y

Raiásänalè miaj'donittaton. Al качеств“

januar hónap e136 napján már oly fényes
Slik'ér áiiott' be, hogyfv a min -'

die n' man kó s eg e d'e l me né lkü'l

Wát r a n j à r h a t ot" t. _MiegìegyzendöQ

mike'p a h6 izzadások- s пазу men

télrbeni növekedett vizellettel, és néha

né'ha jelenkezett* lâzas mozgalmakkali e'

gyenl'ö' ará'nyban» ment' elöre а javulás:

Végre februar hó Bßán, míután ßensöleg

mld sféi’ obo ninyi hamiblacsot és eg'y

ter'ees'n yi tisztïa iblanyt a legszebb ja

vúiäs' тент bevettvoina, a' титек oly

utasitässal bocsáttatow eli, hogy jó leve»

gti és сыщеш- életrend’ тент, а leirtl

gyógymódotï низшим szerint ottlionv is

folytassai. '

Masodik kóre's'et. N'. Antal3 НУ

1v/2 éves, beoitányozott liu. Bete'gsëge 161—

vételeelött _ a mi 18'431ik- év januar h6

2-án жжёт—д- S hónappa'ifvette kezde

tét nehezebb járással, a iobb ezomb- és

térdiztájakon néha néha mutatkozott

tompa fájdalommal; ezen állapot tartoit

öhónapig, ekkor a fájdalmak élesebbek

és kiterjedtebbek lettek, a járás már

сваи mankó segeaelmévet штанами, s

utólsó idöben még láz is támadt. Januar

2-ikán fölvétetvén, a következó’ állapotban

találtatott a beteg. _ Alkotása izmos,

жмёт: ép ,i emésztés'e' rerßlee;l a iobb

машинами: keanu-iny-l стане гать

mas daganat van jelen, а t'a'iíîli'alb'inTAV 35.

rás-‘, meg nyomäskor атеизм, s» az е

gész tagot behaitott: áll'apotban tanja;

ezen" Fájdalom a'föideg lei'olyása szeriiit' e

g'észen' a' tem?, meg' bok-áig terjedl; a

j'oljb siegpartí sokkai magasaßb'an áll' а

Balnál, és az“ egësz мы; alvégta'g {ПШ

че1у1шу1че1 rÜv-idebbi Elüször' штат

tétetett nir а faidalnmal тёте; késöiib

az elößb'i liór-esethé'l' emiîtiet't keniîosnek'

haszhälata menen, osupán az шапу- s

hamiblaesnak szok-ott oldata hasznàltatott

Bensölèg; minden шагах nélktll.Y El gyógy'

módnak folytonos- s. fokonkint öregbitett

avdagolèbaniv has'zná'lata utân' má'r januar

кип оРу ja'vniásv állbtt be, hogy a be

teg afáídalinät csak nag'yo-bb nyomási

vagy ‚астматиками 6:16. 145-153“í

lázas mozgalmak шатком, mik azon

ban` mar más nap bö izzadä's шатен

multak. Ez idö éta a javolás akadatkmui

ment elöiie , elannyiraf, hogy februar 5'

kén a fâjd'alrnak mái- mozgás' és пуант

altal sem hozattak többé4 e'lß, s a járâs

печет-жен szabadabbá [ем А gyógy'sze

гей már moetl félretêtettek, s а= jär'ás

föivigyäz'áfs ala-tt megengedŕeték. A járás

naar mest парты napra канты» ión, a

тишь eztïcsupän a tag mvidsége, 5 riem

a Машин miatt, Iner véglrépl meg

szi'iiW,` esaltl bottämasz ségedeimé'vei

А



диктата шапито): .- жаждущ
щ

eszközülhelé» .Végreiebruar 2071": а les

rövidsógét .kivéve, egêszségesgn ëhaza

boesáttatott. y

Harmadik kóreset. N. IFeri 12

éves, beoltánynzott liu, két hónappal fel

vétele elött nehezen kezde iárni, jobb

lábávál a földre nem hágott, s éjelenkint

fájdalmasan sirt. Esés következtében e

zen kórjelek még inkább erösbödtek, úgy

hogy 1843,-ik »év majos 27-én 161116161

vén, következö állapotban találtaték: Jobb

alvéglagját egyenesállásban fölhuzva, s

térdében behajtva tarta, s eröszakos ki

feszitéskor, mi пазу fájdalommal `velt

összekötve , annak hosszabbodását , _s ez '

oldalu segtagnak ellapulását lehete észre

venni; külsöieg semmi daganat sem ta:

размытом, s ,nyomásra'ís esekély lfánj

dalemról ipanaszkoclott a beteg; éjelen

kint azonban még lázas qugalmak is

мышцам melyek nappal igen eny

hültek. .

Elöször l6 nadály tétetett föla bán

talmas шага, kést'íbb izgató tapasz; ben-

söleg pedíg 4kezdetben édes higany-és

jalappàból készitett hashajtó porok adat

tak; mire más nap a csukamáj-o~

laj rendeltetett, estve felé kétszer egy

egy gyermekkanállal. Ezen szer haszná

lata alatt-éjjelenkint igen hö és savanyu

izzadások jelentek meg, melyek alatt a

fájdalmak ugyan kifeszltés alkalmával ki

sebbedtek, de végkép el nem multak, s

e mellett a térdmég mindig össze volt
zsugorodva, elannyira, hogy ya beleg jobb

lábával még ekkor is Acsak ujjainak he

gyein volt képes járni, valamlnt kifeszí

téskor az alvégtag hosszasága sem kis

sebbedett. llasználtatott pedíg e szer 6

regbített adagokban majus 28-ikától kezd

ve junius 1_6-ikáig. Nem пазу s'úkert lát

ván tehát е szernek használatára, vattól

elállottunk , s az iblanypak 130956 es Akill~_

sölhasználala цветем, ‚а szokgtt Ql

dat, adagok és 4lllrdc'ikben. Ezen rgyllgy
швам, miután kórházunkbńl anyjadkiván

задаю Ьа2а -bocsátottuh qtthon is foly

latta, még pedíg oly _fényes sükerrel,

liqu -—— mint késöbb hiteles tudesitás u

tán értésünkre esett - egészségét töké

letesen visszanyerte.

Több eseteket lehetne még fölhozni,

kivált a járólag gyógyítottak közül , hol

aziblanynak külsö s bensó' használatára

hasonló javulás `kizlvetkezett; ezt azonban

az untató ismétlések miatt ,eem kivânom

tenni., e lapoknak kiilönben is csekély

térén. Még csak azt kivánom megemlitni,

mikép az elsô' kóresetnél Fólhozott kenó'es

több ezombizzsábánál alkalmaztatott, és

mint tisztán helybelileg izgató, és a gyó

gyulást eló'segító’ szer, az iblanynak, az

esetek niinó'sége szerint csak bensó', .vagy

egyszersmind külsö használata mellett,

nagy mértékben használható. Továbbá az

emlitettem kenöcsöt illetöleg, bátor va

gyok még itt közbevetdleg fölhozni, mi

kép azt több úgynevezettjehér давай},

а körülményekhez yképest gyöngébb, vagy

erösebb vényben, ha .korcsvegyet 16110

dezn'únk nem lehete, minden bensö

gyógyszer hasznàlaia nélkiìl is, igen jó

sükerrel alkalmaztuk; miért is azt 1152

telt olvasóink iìgyelmébe ajánlani bálor

kodunk. -

'Mr Görvélyes опытами.

‚ l_Èrler'í kön-esci. l.. В. 9 éves,

beoltányozott, 1843ik év julius 8án

véteték fel kórházunkba, mely idö eló'tt

máx' egy évig szenvedett akövetkezöbán

talomban. Több vörös, 5 kemény gö

böcskék támadtak orra-hegyén, ezeknek

fellllete nehány hét alatt_kifekélyesedett,

‚
.
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és sárgás barna varral befödetett. Ezen

var alatt а fekélyesedés mindinkább mé

lyebben hatván, az orr hegyét, s gatjá

nak alsó részét fölemészté. Nehány hó-

nap multával ezen bajhoz még szemgyu

ladás is csatlakozott, mely a szaruhálr~

tyának fekélyével, és szivárvànyhártya

elc'íeséssel végzddött. lllyen állapotban ho

zatott a különben is görvélyes alkotásu'

leány kórházunkba. A bántalom gö r

vélyes evenynek (Lupus soropulo

sus) határoztatván, kezdetben kemény

és pull'adt hasn miatt édes higany- és

jalappa- porokból készített hashajtó ren

deltetett, késl'íbb harmad napra az ib

lanynak szokott oldata kezdetett el, négy

kávés kanállal naponta dél után sok

czukros vizben. Minden 10-ik napon az

adag két kávés kanállal nagyobbítatott.

Ezen szer haszn'álata alatt а szemvörös

ség elmult, az étvágy nagyobb lett; a'

sziìkséges iblanyláz és ízzadások azon

ban` tökéletesen hiányoztak, s az orrfe

kély 15 egészen julius 3-ikáig mit sem ja

vult. Ekkor azonban nehány gözfürdö al

kalmazása után az izzadások is éjjelen

kint eló'jöttek, s ezek alatt a szernek

fokonkint öregbl'tett adagokbani folytonos

használata mellett a fekély is összehuzód

ni és behegedni kezde. Augusztus 8-kán

mar nyllt fekély nem vétetett észre, 5 ezV

okbul az iblany-oldat használata kihagya

tott. —- Azonban 12-ke'n ujolag tapasz

talván az orrnak nagyobb vörösségét, és

részenkinti fekélyesedését, az iblanyt is

mét eló'vettük, s annak oldatából naponta

2-ег 3— 6 kávéskanálnyi adag rendelte

tett. Támadt is az iblanynak ezen nagy

adagbani alkalmazására 20~án eró's iáz,

rneljr Ьб éjjeli izzadással végzó'dött. Az

izzadások ezen idó' два naponta vissza

tértek, àmbátor láz többé nem vétetett

észre. A fekély ujolag tökéletesen

hehe gedt, s az iblanynak september

10-én történt félretêtele után is behe

gedve maradt; miért is september 20an

egészségesen haza boesàtatott.

E kóreset több tekintetben igényli

ñgyelmünket. 1-ször. Mert ez egyik leg

szebb példája annak, mint hat fokonkint

nagyobbított adagokban az iblany, cs u

p á n bensöl eg használtatva, minden

k'úlsö szernek alkalmazása nélkül, (0261

szeril életrend mellett) meleg kó r házi

leve дамп is. 2-or Láthatni e kóre

setböl, mily összefüggésben áll az iblany

gyógymód használata alatt a javuiás a bi

rálati tüneményekkel, nevezetesen az iz

zadással. Láttuk ugyanis , hogy mind-I

addig, mig а nehány gözfürdó’ használa

tara az éjjeli hö izzadások be nem allot

tak , a javulás legkisebb mértékben sem

mutatkozott; ellenben azoknak beálltával

s folytonos jelenlétévél a javulás szem

betünöleg egyiránt növekedett. És lgy 3

szor azon gyakorlati következtetést von

hatni e kóresetbó'l: miszerint ha az ib

lanynak általunk ajánlott módoni haszná

latára a biràlati tünemények nem mutat

koznának, nevezetesen az izzadás, ezt

fúrdök használata által is czélszerü leend

eló'segiteni és ha a fokonkint öregbiten

d6 adagok mellett még ezután sem апа

па Ье birálati izzadás, meg vizellet, s e

zekkel összefuggó' javulás, akkor az ib

lany használatától sükert várni allg lehe

tendvén, okszeriibb leszen attól végkép

elállani. v¿l-er- Killönösen fìgyelmessé te

szen benn'llnket e kóreset arra is; hogy

erl'ísebb bántalmaknál a helybeli tetemes,

sc'it néha végbementnek látszó javulás u

tán is , tanácsos az iblanygyógymódot

még egy ídeig folytatni, a még netalán

lappangó s a bajnak kiújnlására okul szol
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gálhatandó korcsvegynek tökéleìes пата:

sára. És épen ez okból az eíféle beteget

szükséges leend még'helyreállott orvosi

örszemekkel kísérni. ~

Második kóreset. N. N. 11 é

ves Ни, beoltányozott; mult év septem

ber hónap 19-én véteték föl kórházunk

ba. Baja következó' volt. Fölvétele elött

egy évvel a szájüregben fekély támadt,

a midön is itt egyszersmind szaggató fáj~4

dalmakat érzett. E fekély a fájdaiommal

együtt egyiránt növekedett, mig jóval

késöbb hasonló fekély kezde az orrüre

gekben is mutatkozni, még pedig sokkal

pnsztítóbb természetiì az elsönél; meril

ez csak rövid idô alatt, az orrgátot s

a jobb oldali porczogót megemésztette,

minek köve'tkeztében az orrnak jobb 01

dala egészen beesett. - Fölvételekor a

beteg következö àllapotban шашками.—

А száj- Dregnek hátsó falán, a lágyré

szekben rhintegy félhiìvelyknyi hosszu és

3 vonalnyi széles hézag шлаками, melynek

szélei vörösek, és még lobos àllapotra

mutatnak. Az огг jobb oldala beesett,

fájdalmas, vörös, az orrgát és ez oldali

porczogó el van emésztve, s az orrü

regböl fölötte büdös ev folyik ki. A test

nek többi részén legkisebb rendeHenesség

sem jeienkezik. A legszigorubb s több

szöi' ismételt vizsgálatok után is a bajnak

eredetí okát kifürkészni nem lehetett; és

így ezt is azon meg nem határozható erö

sebb korcsvegyes bántalmakközé számi-A

шк, melyeket mi álgörvély néviìel szok

tunk béiyegezni. Sok orvos ezt bujaseny-'

ves eredetünek tartotta volna, mire a~

zonban a tökéletlen kórelözmény után,

következtetni nem érczlük magunkat e

gêszen fóljogosítva. Egyébiránt bárminö

eredetü volt legyen is a baj, nézetünk

szerint erös vérmàsító gyógymódot igényle;'

miért isa szokottnál erc'ísobb iblany-oldatI

használala kezdetett el; egy obonriyi

lepároltl vízrel nehezéknyi hamib

lacs és 2szemernyitiszta ibla'ny

rendeltetett. A keményitö-tartalmu elede

leknek tökéletes eltávoztatása mellett, kez

detben kétszer napjában 2 kávés kanál

)al veit be a beleg а most emlitettem

oldatból egy pohár cznkros vizben. -

Е2еп adagot folytatta 10 napig, mely

idc'í alatl. a nagyobbodott vizelleten kivìll

más erös iblanyvisszhatás nem тщат

zott , kìvéve hogy étvágya mindjárt kez

dettöl fogva tetemesen növekedett. Tiz

nap mulva az egyes adag 3 kávés

k an á l ra emeltetett napjában; tehát mint~

egy másfél szemernyi tiszta ib

lan yt és fél nehezéknél több hamibla

osot те Be парома. Ezen adagot ismét

10 napig folytatta; azonban még ez idó'

alatt is csak а vizellett nagyobbodott, iz

zadások ellenben nem mutatkoztak , s ál

lapotján is csak igen kevés váliozàs, ta

раввинами. Nyolcz nap mulva már az

egyes adag 4 kávés kanálra emel~

tetett, tehát már ekkor körülbeló'l 2 sze

mernyi tiszta iblanyt és 1 nehe

zéknyi hamiblacsot vettbenaponta

kétszerre. Ezen adagot, folytatla 12 na

pig, s ez idö alatt a gyakrabbi és b6

vebb vizelleten kivül, más hatása az ib

lanynak szinte nem véteték észre. Álla

роща azonban már ekkor javulni kezdett;

a fájdalmak , melyek- ez ideig tapasztal

шаман, végkép elmultak, а hüdös ev ki

választása megszìlnt, s a szàjüregben lé

t'ezö hézag szélei tisztábbak lettek; a fel

sö szájajkon és orrcsucson pedig mintegy

mogyoró nagyságu, sárga pörk képzö

dése vétetett. észre; az étvágy igen пазу,

többi mííködései pedig rendesek „как.

A 12 'nap multával már 5 kávés'ka
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nálra emeltetettaz egyes adag, tehát 2

azemernyi tiszta iblany 5:1 ne

hezeknyi hamiblacsnál többet

vett be парома betegünk. Ezen adagot

10 napig folytatta ; de mar ekkor bô' izza

dások -is állottak be, mik alatt a javulás

mégmindinkább növekedett; а fekélyek

azépen -tisztultak, 5 а feuemlitett pörkök

az orrhegyrôl .s а felsô' ajakról szépen le

pörögtek. .Tìz ngp multával az egyes а

dag 6 4káivés kanálra emeltetett,

szinte .kétszer napjában; azaz mint

egy harmadiél szemernyi tiszta

iblanyt és másfél nehezéknyi

hvamiblacsot чем, be utóljára

a beteg парома, 12napig foly

парча. lEzen idŕí lefolyta alatt márerös

izzadások ~állottak be éjjelenkint, a vizel

let tetemesen nagyobbodott; az étvágy

még erf'ísebb lett; a javulás pedig ,oliy

gyorsan haladt elöre, hogy elvégre hét

nap multával ezen legnagyobb adag foly

tatásànak, a fekély mind az orr, mind

pedig a szájüregben tökéletesen behe

gedt. Ezután még egy pár napig folytat» /

ván betegünk а fentebbi adagokat, attól

végre egészen elálotlunk, és miután meg

5 napig, helyreállott egészsége után 'a

beteget észleletünk tárgyául kórházunk

ban tartottuk, végre november 11-kén

egészségesen haza bocsátottuk. -

(Folytatása következik.)

А szívhiuoklob kórisméje;

Dr. Zehetma yer Feren cz, a bécsi cs. kir. orvosi társulat tagja és titoknoka,

s bécsi gyakorló orvostól.

1. Sokkal gyakoribb betegség,

mint néhányev eló'tt gyauitották, az é

let-minden szakaiban a szivburoklob (Pe

rioarditis), mely vagy csúzos szlvburok

lobként elsörendííleg lép fol, elöho.

zatva vaz athmospherieus levegönek nie

cbanieai behatása és érintkezése által ,a

hasonló folyamnak a tüdc'ík térímbelébe,

a mellhártya felületére, az izlllésekre’

шьёт elterjedése által ; vagy m áso d

rendüleg fejló'dik ki a vértömegnek

genyierrása következtében, a börnek

terjedelmesb elpusztításainál, himlöknél

a -geuyedés kórszakában, mell- és me
denczeüregben létezöl genyes kiömlény

nél, a tüdälobnak genyes szétfolyásánál,

többnyire lefolyt »hagymáz után, visszér

lob (Phlebitis), és belsó' életmíívek genye

désénél, a test külöuféle részeiben lé

tezö rákanyagok ellágyulásánál.

А gyuladàs a szívburoknak штаны

levelére terjedhet, só't azon részt is Лер—

heti meg, mely a nagy edények gyöke

reit vonja be, (szétterjedt sziv

buroklob _ P. diffusa); majd ismét

csak kis részletre korlátozva, körlilirt

gyuladás gyanánt fog jelenkezni; kezdetben

hevesnek, lefoly'ásában gyorsnak mutat

kozván azt heveny szivburokloh

nak fogjuk nevezni, mig más esetek'ben

az ismét mint idült hàntalom húzódik,

melynek e155 csirái mind a beteg, mind

a .kevésbé figyelmes orvos szeme elf'ii

könnyen eltůnnek.

2. A fegyvertelen szem a sziv

burokon soha sem fog vérvezetö edénye

ket megknlönböztetni; a lobfolyam elsó’

feltünésével azonban, tagadhatatlan nyo

mai jeiennek meg az edényszivárgásnak;

vörös ротой, szalagos csika, ferdén
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{япдвубпвёа vörös vonalok, Енот edény

ágazatok támadnakI a szlvburok гетман,

melynek fénye és àtlátezllsága"> azen a

rányban kisebbill, minél inkůhb elóre ha

Iad az edény-szivárgás; а kiömlött; ver

következtében itt ott vérfeltok (Ecchymo

sis) ielennek meg; a szívburoknak egész

iellllete homályosan köszörillt vörös п

veghez hasonló.

A logrövidebb idö alatt шабаш а

kiiz zadás elöször ott , hol a legslíríibb

edényszivàrgás van jelen ,.gyengéd finom

pelyhek, környékes aludékok választat

nak ki, melyek a beszivárgott feliiletröl

könnyen lehormolhatók s melyek fölszivó

dûs-által {вшей llamar eltůnnek, ha ked

vezö föltételek az ezen fokon «'lllóI lobfo

lyamnak намаза: elöhozzák. ‚

На е2 nem штамп, akkor a sliv

burok- üregben kimaradhatlanul- izzad

m á n y o k fejlödnek ki, melyeknek, meny

nyisëgllk és vegyarânyuk által ezen f6

fontossâgů életmñ' miik'li'désêtl akedáiyoz'

niok, s a keringés' közponláäból az élet

швед minden részeire kisugárzaniok kell.

Az edényszivárgás-erdsségébßlïsem

mi következtetést sem lehet a lobfol'y'am

hevességére vonni; ép oly bizonylalan'

volna erösebb, vagy gyengébb vörössf'ég u»

tán az izzadmány mennyiségér-e követ

kezteim’ akarn-i, minthogy éppen nem

hiányzanak решён. hol rnérsélrelty szivár

gás mellett nagy terjedelmll' izzadmá

nyolr веретена: volt, s meglm'dltva.v

A kóros terményne'k wkéletes kiválasztá

sa ut'án megszůnik avörösség, sha» az a

штампы le is horzsoltatikfmégis an

- nek fellll'etén a leg'szigorubbv vizsgáiat

sem fog vérteit- edényeket Folfedezni.

3. A szfvhurokbanv történt iz

„выпуск vagy ol'y anyagokból á-llanak,

melyek mar magâban e vérben' léteznek,

`de olyl tulhiennyisiéglienl, hogy csak a'

„так klvnasztása által-nommer взвод

liteleg а темен vervegyulët ею (е 1‘5-8=—

r'e n d li i-zzad m any-ok -—— primäreExi

sudato); vagy' pedíg ezen kúros nj Мёр

lètek a vér-nek elemi alkat'részeibßl и»

vabbi- штанишек által jatten terre (mel

s'odren-dlì íz'za'dlm'án‘yo’k~8emn§

däre Exsud'atel) ' ’ 'l

Az elsd serbaA tartoznak ai képlíldë

keny izzadmányok (a,)rustonyás b,)tí felle#

nyes-izz.), a savós és az elsörenáüleg-v'éri

folyásos (haemorhagische) izzadmány ; a

második osztályba sorozzuk a genyes, е

ves , gllmös, rákos és másodrendllleg

vêrfolyásos izzadmány't. Az elßszámlá'lt i2'à

zadmányoknak mindenike bizonyos тенёта

lek- Шт fejlödik ki, mindenike bizonyos

sorozatu àtalakulásokon esik keresztlil,

melyeknek rövid elöadását és megrost'o

вазы а- következö sorokban' fogom- meg

Навылет. : -

l.

Мент madmíihyok. .a

lì. Ke'l)ló'tle'keny izzadmány/ok. l'

« `4. A roston'yás: izzad

mány, melyet kitalnilleg верим.

kenynek neveznek, vagy а: szlvburok

szabad' felilletén , vagy pedíg annak 326—

vet'ében rakódhatik le. A szabad- felllleten'`

tdrt'éne' kiizzadás a hám elvetését, s ev

vel e fény és átlátszóság elvesztését té» ’

teieziß löl.

Legalsóbb fokon az izzadmány gyön

ged alig észrevehetli szálladékot képez,

melyet Riliiletes vizsgálatkor 4könnyen el

lehet nézni. - Alig kivàlasztva önkényt

megalszlk a rostonya, s rendszerlitlen gö

röngyöket, zsinóralaku igen rugékony a

шнека: képez, melyeket górcsö alettf

megt'ekintve, sehol sem lehet azÀ életmfl
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ves képzó'désnek nyomára akadni; me

lyeknek nedvességi foka mindenkor a

hozzá vegy'ult savó mennyisége által ha

tároztatik meg, mely mindenkor rosto

nyás kiizzadásokkal jár; miért is tökéle

tesen egyedül csak rostonyából álló izzad

mányok nem igen gondolhatók. Ha a hoz

zàvegyült savónak mennyisége пазу, ak

kor a rostonya nagy pelyhek, vagy har

tyás aludékok alakjában jel'enik meg,

melyek nyugalomban hagyva, könnyen

fölrázható lllepet képeznek, mely fólött a

világos sárga -zöldes, átlátszó 65 nem

ragadós savó áll.
A kiválasztott rostonya a szabad le

lillethez van tapadva mint lágy, könnyen

szétmorzsolható, kocsonyás aludék , mely

nek mennyisége а szíven mindég na

gyobb , mint a szívburok közfalas lapján,

az alapján mindég tetemesb mint a csúcs

felé. A rostonya színe halványsárga, hal

ványszürke, sárgazöld; bolyhos pelyhek

alakjában az egész felületet bévonván, al

kalmat nyujtott a cor villosum , hireutum,

hispidum-féle elnevezésekre, mellyeleldö

deink éber phantasiája legyözhetetlen haj

lamot igen naiv módon köté„ösz`sze а

kalandozásra, rablásra sat.  ‚ ¢-‘ ..

А nagyobb mennyiségü big képleny

kiválasztásával, a rostonya kis 525111056

sedésekre oszlik, s a lob-folyam 11163526—

nése után fölszivódás által el is mozditta

tik, és csak a szövetnek nagyobb perha

nyósága és nedvessége, a felilletes szív

izomrétegek nagyobb petyhlldtsége és

halványsàga szolgáland még egy ideig ta

nubìzonyságaul a le folyó betegségnek.

tott izzadmány aszivburokban, vagy ke

resztlll fog menni az elô'rehaladó átalakulás _

fokain, s életmiivesedni, vagy elavulhat,

és elmészülhet, vagy végre másodrendii

csak-magsejteket és nyers,

izzadmányok képeztethetnek 1161616, u.~m.

а genyes, a gümös , a másodrend'ú  vér

folyásos izzadmány.

5. Ha a'rostonyás ízzadmány é

letmlfívesedni akar, akkor (már 48 óra,

legfölebb 4 пар multával) elem- testeos

kék, gyöngéd szemcsésedések tiínnek föl

benne, melyek mellett (14 пар alatt)

nyilvános sejtek jelennek meg; az egész

meglehetös álloványu folyadék ekkor egy

forma sárga, sárgazöld (genyalaku) te

kintettel bir. A sejtek egymáshoz soroz~

va képezik az izzadmány- rostokot, me

lyeknek nyujtott lefolyásuk csekély rugé

konyságukat, s durva széleik fölálló sejt

magjaikkal egylltt Нага] korukat bizonyít

jak. Rendetlen vonalba egymáshoz tele

puivék ezen rostok, s ekkép a sziven 65

а közfalas lapon álhártyákat, 65 izzad

mány-bó'rkéket képeznek.

Az életmiivesedés nem kezdlídik az

egész kiömlött tömegben egyszerre, s

nem ís halad mindenhol egyformán elöre;

azon rész, mely közvetlenül a szivbur

kon fekszik, legelöl enged a képzödési

ösztönnek, s már tökéletesen kifejlödött

z rostokot mutat akkor eló’ , 111111611 még az

ettöl távolabb е56 rétegek legiblebb is

megaludt

rostonyát, tehát igen különbözö álloványt

is ,‘ tfíntetnek elfi. —- Minden álhártyákat

könnyen el lehet az alattok fekvô’ szívbu

roktól vála'sztani, hahogy sokáig meg

nem álltak fön; alsó felillet'uk meglehetc'í

sen sima, mig a 1е156 bozontos, durva,

_ egyenetlen, gyakran barázdák vagy rend

A fó'lszivódás által el nem mozdítta- _ szeres mélyedések által keresztül kasul

huzva, úgy hogy a szivnek felülete mé

zsejekhez, a marba-nyelvnek hátfelületé

hez sat. lészen hasonlóvá. -- A bozon

tos feiületen megjelenö ишак, erede
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tüket nyilván az ogy idöben штат sa

vó hullámzàsainak köszönhetik.

6. Az életmíívesedés eló'rehalad

tával kezdíídik a lobterményben а vérké

pezés és edényesedés. Ha ат, kérdezzük,

mikép képzödik az izzadmány-börkében a

vér? akkor szintárkodás nélkül erre bi

zonyára elegendó' feleletet nem adhatunk.

Mint tökéletes vértekecs lép föl ez min

den edény-nyom, minden összefúggés 1161

k'ul az anyafóld vérével, az életmüvese

dett álhártya kellö közepében; több el

szórtpontokon, melyek semmi edények

által sem 'közlekednek egymással, egy

szerre vesszünk észre vértekecseket;
esak késf'íbben fejló'dnek ki azl edények,

melyek az egész tömeget keresztül járják, a

nélk'ul hogy а szívburok edényeivel össze~

fiiggésben volnának.

Ezen edényeknek, melyek a szivbu

rok izzadmány-börkéiben támadnak, több

nyire nyújtott lefolyàsuk, s osak kevés

öszöltölyük (anastomosis) van; lassanként

az egészúj képleten terjednek el, s vég

re az alattfekvô s_zívburok edényeively is

összeköttetésre lépnek, melytöl а bó'r

kék csak vérkiömlények (extravasaten)

képezése Ша] választathatnak el. llyetén

edények, melyek az izzadmány-szövet

ben támadnak, soha sem emelkedhetnek

a hajszáledények képezési >fokàn fölebb,

legyen bár nyilámuk nagyobb vis: soha

sem диван: ты), шйпъкёъ ЬёгъуёЬЫ (wiev

nyire osak egyböl); igen könnyen fölfog

ható tehát, hogy `erösebb v_értorlódàsnak

nem állhatnak ellene, elszakadnak, s vér

ömlényekre és vérzésekre adnak alkalmat,

melyeknek elállításához, csekély ‘ósszehú

zó erejüknél fogva, csak igen keveset já«

rulhatnak.

7. A hosszabb idö óta генам,

edényekkel keresztül szött izzadmány-kép

let többé górcsô alatt sem különböztethe

t6 meg az élettanitól , s éppen akként le

het ismét, mint ez, valamely ujabb lobfo

lyamnak fészke. De ha egyébként Wolf

а szívburokbani izzadmányt egészen az

iromrostig látott életmüvesedni, akkor

szabadjon ezen észlelet valóságát kétség

be vonnunk, mintbogy semmiféle izzad

mány-képlet, legmagasabb életmíívesedési

fokán sem érheti el csak azon szövetet

is, melyet a kiválaszftó életmü élettani

állapotjában birt, vala. Az ugyanazon шв

Ьеп kiválasztott. vérfesteny az izzadmány

börkének az izomhoz hasonló színozést.,

s ezuton ezen caalódásra aikalmat adha»

юн. volt. _

A klizzadott rostonyáuak megalvá

Sáb és hártyaalaku összeköttetését B o u il 

land igen helyesen hasonlítja össze az

úgynevezett lobhártya (cresta phlogisti

cà) elválásával; de ha ugyanezen пазу

férñu- az edényképezést könnyen megma

gyarázhatónak találja azért., minthogy az

edények nyomai magában a lobhártyában

is mutatkozn'ak: akkor bizonyára joggal

kételkedünk ezen állítás lehetŕíségén,

minthogy a vér az életmüség körén kivtń

semmi képzô'dési ösztönnel sem birhat

többé.

8. Ha a kiválasztott. savó, mel!

а szívburoknak két. levelét egymástól tà

vol теза, fölszivatott, vagy ha mind

járt kezdetben kevesebb savó választa

соц ki, akkora rostonyàs izzadmány ré

szintes, пазу teljes összenö

vésekr e ad alkalmat.

A két egymással szemközt álló {еш

let, mely izzadmánynyal van bevonva, а

sziv mozgásai által folytonos érintkezésbe

hozatik; ezek elöször ragadnak össze ;

sejtes, utóbb erösbilló’ '-zsinórok титан e~

gyik темы а másikhoz, melyek ott leg
2* Y
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hosszabbak, hol legerösebb a szivmozgás,

azaz: a szív csúcsàn, ezeket azonban

а haránt-barázda s a пазу edények szár

mazása helyén is találjuk. A tökéletes

összenövés mindenkor a szív alapjától,

hol legkisebb a mozgás s legtartósabb az

érintkezés, а csúos felé indul; hosszabb

tartása után górcsö segedelrnével sem le

het többé a szivburkot a szivtöl elválasz

tani, s ebben keresendó’ talán azon езе

tek magyarázata, melyekben a szív, sa

játságos burokja nélkül , találtatott volt.

9. A körülírt képlödékeny izzad

many, a híg alkatrészek fölszívódása u

tán, úgy nevezett infoltokat (Seh

nenñecken) képez, melyek maid rend

szeresen alkotvák s kis tériméjllek, maid

ismét rendszerüetlenek, s nagyobb tért

elioglalók; felületük majd sima és fényes,

majd ránczos és egyenetlen; mindenkor

nagyobb mennyisegben találtatnak a jobb

521чеп, /mint a balon; színük mindenkor

tejfehér, szövetük pedig sûrû, megneme

zett rostokból álló; ezért is igen jogtala

nul izzadmány- porczosodásnak

neveztetik, minthogy a'porcznak minden

boncztani tálajdonságai hiányzanak. —

На а körülirt izzadmány a szivburok Sza

bad felületére van lerakva, akkor az in

faltok csak hozzá vannak forrasztva, s

attól könnyü szerivel le lesznek választ

hatók, mi nem sikerül, ha a kiizzadás

magában a szívszövetben történt.

10 A rostonya-izzadmány

ela vulhat, azaz: minden további át

alakulásra nézve hozzáférhetlenné válha

tik. Sz'nkséges föltétele ennek, egy tö

mör izzadmány-kéregnekképezé

se l'óbbrétegü lerakodásokban, miáltal a

szivburok behalása a központi tömegre

hátráltatik, ez megvastagodik, 5 enyekes,

sajtos anyaggá változtatik, Amelyben -az

életmûvesedésre minden ösztön meg

szíínik. 

11. Mészsók lerakodása a rosto

nyás izzadmányokban el m é s 2 ü 1 é 5 t

vagyelkrétásodást hoz 616. Ezen e

setet cson tos odásn ak is neveznek,

ámbátor ezen tömegek csontsej tek és ve

löcsô'vekteljes híjával vannak, melyeket

a osont- iogalomtól elválasztanunk nem le

het. A mészsóknak ezen lerakodása an

nál könnyebben áll be, minthogy a 521ч

burokbani izzadmány a csontok közelében

van lerakódva, melyek az elkrétásodás

nak mindenkor kedveznek. Górcsö alatt

szabálytalan átláthatlan tömegeket látunk,

melyek kénsav által elhalaványulnak, a

mig belöle számos léghólyagcsák fejlô'dnek

ki ; kevés 166 mulva kénélegsavas 1116526—

leg-vizegyböl (Schwefelsaures Calcium-o

xyd hidrat) álló jegeczek támadnak; a

vegytani vizsgálatok továbbá a széné'

legsavas és villélegsavas mészéleg jelen

létét is bizonyitják. Egyenetlen göbös le

mezek képzödnek; bütykös tömegek ta

láltatnak В o k i t a n s 2 ky szerint 111116

nösen a haránt barázdában a bal sziven,

melyek a sipkabillentyfínek ragaszték

gyfirûjén lévö hegedményekkel összefügg

nek, s a szivburok- és szivbelhártyalob kö

vetkezményeiként tekintethetnek.

Hogy a rostonyásizzadmányok geny

nyé olvadhatnak, és gümó'kké változhat

nak által, ezen elííadás további iolyamá

ban magától fog következni.

12. llynemll izzadmányok olyan

egyéneknél választatnak ki,kík az élet vi

rágkorában vannak, rostonyás korcsvegy

~ nél; továbbá eló'jó'nek ezek a térimbeles

és hártyás életmíívek croupalis gyuladá

sainak, klilönösen a bal oldali tüdölob és

mellhártyalobnak, a gyermekágy kórfo

lyamnak a járvány legmagasabb kórsza
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káig, a beszürödött tlìdó'glimökórnak, a

heveny izesúznak társaságában is. Meny

nyiségük majd oly csekély, hogy csak

gyenge fuvalmányt képeznek, majd 1511161

több fontot nyomnak; a hozzájok vegyült

savónak' mennyisége határozza az 61

loványt. ’

Azon következetek 11160 fürkészvén,

melyek а rostonyás izzadmányok által ho

zatnak létre , legelsó' sorban 611 а szivbu

rok klilfelületei símaságának 65 61161526—

ságának elvesztése, melyek annál érde

sebbek, mennél összeállóbb a kiömlött

tömeg, s mennél 511111111) az életmüvese

116 116111611 kapcsolványa. Igy történik,

hogy minden szlvösszehúzáskor (systole)

1161 egyenetlen érdes felület egymással

éríntkezésbe jön, s egymást dörzsöli, ha

hogy azt az ugyanazon idöben 161026 híg

ömleny egymástól távol nem tartja. A sa

vós hártyának minden gyuladása 11103116

nítja egy 111610 a szomszéd izomszöve

tet, s összehúzódását gátolja; ez oly 161

vény, melynek a szlv állománya is alá

van vetve; s éppen ebben fekszik a 520—

Ь61у1а1ап szlvmozgásnak, a gyorsan fej

16116 szenvedöleges kitágulásnak , a gyors

léptekkel haladó általános vízkórnak alap

oka; mind oly következmények, melyek

nek eredetét annál könnyebben foghatjuk

föl, minthogy az izzadmány nedve az

izomrostokat mintegy átáztatja (mace

rirt), kevésbé rugékonnyá, s hamarabb

szakadékonnyá teszi, szinét szennyes fa

kóvá változtatja, úgy hogy a szív fött

húshoz hasonlóvá lészen.

861, ha a legkedvezöbb esetben az

izzadmánynak fólszivása hozatiklétre, az

izomrost még hosszabb ideig nyilvánítja

ezen most leirt tulajdonságait, s a osar

nokok kitágulvák; csak lassanként tér az

elvesztett rugékonyság, s vele együtt a

keringés létrehozàsára szükséges ieszeró’

vissza. .

13. Állandóan szélüttetik a fe

liiletes izomrétegek müködése a 51116 12

zadmàny-börkék 5 а1161 szivburok-lemez

nek egymás közti összenövése által; e~

zek egyszersmind gátolják az alattok fek

vó' szövetek táplálását ; 5 a szivállomány

aszálya, a szív minden üregeinek, szél

116116500 а1ар016, egyidöbeni szenvedöle

ges 16311165611а1 együtt, sziìkséges követ

kezménye ezen állapotnak. -Helytelenül

történik 101161, ha egyes 52012611 követ

kezöleges túltenyészetröl szólanak, mely

a szívnek eröszakos mûködése által ho

zattatnék 016; iróasztalon költött 11610

0160у, mely legfólebb is 165210105 155520

növéseknél, de itt is nagyon ritkán, nyer

hetne megeró'sitést.

Az izzadmány elkrétásodása mecha

nicai úton szétnyomja az izomrostokat

egymástól, nyomás által azoknak táplálását

akadályozza, s ekkép azokat aszàlyba

dönti; 561 megtörtén'netik, hogy a mêsz

hegedmények egy részét az elve

52011 falaknak pótolják, s a csarnokok

térébe nyúlnak, mig más részt ismét a

szlvburkon keresztiil törnek, s a mell

hártya-üregbe jutuak.

Fontosnak látszik nekem arra isgyelni, hogy az itt eló'számlált követke

zetelmek a nagy edények gyökerein is

kell eló'állniok, melyek a szívburoktól nyer

nek burkolatot. Hogy ez által az 611000205

hártyák szélhůtethetnek, s kiilönösen a

fugg-iltér kitágulhat, 561 megrepedése is

eló'készítethetik, ugy hiszem, nem szük

ség bövebben bizonyltanom. ,

Infoltok (Sehnenflecken) 5 а2 6101

1а01 rostig fejlödött izzadmányok nem von

hatnak ártalmasabb következéseket ma

gok után.

Il
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14. b) A fehérnyés izzad

mány. Túlmennyiségü fehérnye a vér

ben olyan izzadmányokat képez а szív

hurokban, melyek elöuralkodólag fehér»

nye- és savóból állanak, s melyhez 'csak

igen kis mennyiségü rostonya vagyon ve

gyülve.

Erös fényessége, egyarányos sárga

szl'nezése, nagyobb , majdnem olajos ösz

szeállása 61151 kitiínve, tapintatra az uj

jakban enyekes érze'st támaszt, s rágó

higany (sublimat), fojtó-sav (aoidum nitri

cum) és magosabb’ foku hévmérséklet

hozzájárultával megalszik. Mennyisége a

néhány nehezéknyi sulytól a több fontnyig

változik. Fölszivódás által meggyógyulhat;

a tulmennyiségü fehérnye eltávolitathatik

az életmůségböl; ez és a savós izzadmány

föképpen azok, melyek a legrövidebb 166

alatt iölszivathatnak erös bányás, 116

hugyo zás , gyakori has'urillések ílltal.

Sokkal kisebb az életmüvesedési

ösztön a szívburoknak fehérnyes izzadmá

nyàban, mint a rostonyáséban; ebben is

képeztetnek ugyan sejtek, melyeknek 161

tünésével az egesz tömeg megzavarodik

s genyes tekintetet nyer; de csak ritka

esetekben futja meg az ell'irehaladó 615

lakulásnak fokait, melyeket fölebb 526111161

tuk volt 516; többnyire csak a genysej

tek képezésénél állapodik meg, vagy e1

evesedik, vagy abesziírödött 5111116: vagy

rákos elfajulás képezéséhez vezet.

15. Vannak bizonyos vérvegyek,

melyeknek fehérnyes izzadmányok felelnek

meg а szívburokban, melyeknek 101516011

56561 a vérben elöuralkodó fehérnye ké

pezi (Hypinosis). Ritkàn jó'nek ezek csu~

pàn csak a szívben eló’; rendesen össze

vannak egyéb életmŕívekben történt fe
hérnyes lerakodásokkal kötve. Ezekre a

kadunk gyermekeknél az 5156 életkorban,

a heveny Bright-féle betegségnél, a hagy

mázos folyamban, а jobb szivgyomrocs»

nak 5251611 т6г 161526 betegségeinél,

iszákosoknál, kiknek vére még nem vet

te magára a slilyös korcsvegy bélyegeit,

túlcsapongó hájképezésnél. Behatása asziv ‚

120т61|01116пу6га az eddig fólhozottak után

elegendöleg tünik ki. '

2. A savós izzadmány.

16. A savónak a szívburok ‘ure

gében történt összegyülemlése csak akkor

képezi a szívburoklobnak egyik kórjelét,

ha egyszersmind rostonyás termények

vannak hozzája vegyülve.

A savós izaadmány átlátszó, 11116505

56155, 561552616, 1115, nem tapadós; ben

ne rostonyás pelyhek uszkálnak, melyek

hoszabb nyugalom után leülepednek, s а

szívburkot gyengéden megszállják, mely

ró'l azonban könnyen ledörzsölhetó'k. Az

izzadmány mennyisége néha igen tete

mes; Bouillaud eseteket hoz 516, me

lyekben az hét fontnál többet nyomott.

A savós izzadmàny könnyen iölszivatha

tik, ha a szívburkot semmi sl'irübb iz

zadmány-börkék nem vonják be, vagy ha
a rostonyás lrészekben semmi gümökrei

átváltoz-ás nem történt , mely a hig 6111

lenj7 iölszivatásánakmindenkor utjában 611.

Csak akker, lla a iölszivódás gyor

san történik, életmůvesedhet s összenö

véseket képezhet az е5у166Ьеп kiválasz

tott rostonya; ha a folszívódás csak ak

kor megy végbe, [1116611 а 10Ыо1уат 11161

hosszabb 166 51611 folyt le volt, akkor

semmi eló'haladó átalakulás sem jön 1611

116 Iene. '

A vérnek, nagy eló'rement rosto

nyas kiízzadmáuyok àltali kimeritése, gil

mŕíképezés, gürvéiyes lerakodás 111611 5

fodormirigyben, teszi ezen új képlet for
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rását, melynek általában véve- a képlö

dékeny létrészek hiányát a vérbcn (а

sápkór-és váitólàzaknál) kell tulajdonita

nunk. Csak ritkán van a savósizzadmány,

mely^_ìgen könyen gennyé olvad, egyedlll

a szivburokban jelen ; többnyire hasonló

kiömlények törtéunek a testnek egyébregeiben is.

. 17. А hozzá vegy'últ savó hatá

rozza а létezó' izzadmány összeállását;

mel'y egy'ezersmind а kiömlött .tömegeket

híg állapotban tartja, az érdes és egye

netlen -fel'uleteket egymástói távol tart

ja s ez által a szívnek, a szívburokhozi

nagyobb dörzsölését akadályozza. Eró's

bülö mennyiségével, а szívburok is egyen

Шеи tágabb lesz; a szívnek, mint önl'

sulyra nézve nehezebb testnek ‚ mêlyebb

álláspontot. kell elfoglalnia, mig ellenben

az izzad'mány e fölött gyülemlik össze, s

шлею а 3-ik, söt а 2-ik baloldali bordáig

мены, jobbra pedig a mellesonton tul is

terjedhet. A szívnek minden mozgásakor

szükégképpen а kiömlött folyadék'ban hul

lámzó mozgásnak kell támadnia, meiy

nek rendszeres elterjedése lehetetlen,

hogy befolyás nélkül maradhasson a kép

lödékenyizzadmány telepedésére. Azon е

Arc'í, mellyel a szívcsúcs а mellfalhoz шё

dik, шёп- az által kisebbül', hogy az izom

részek átázása gyöngébb szív-összehúzó

dást tételez föl, a mig egyszersmînd min

den összehúzáskor és szivcsúcshajláskor

a híg ömleny a mellfalrai meer. meg fogia

шт. —

18. Az ízzadmány mennyiségé

~nek öregbülésével кишащем a baiol~

dali mellkas a szívtájon s dom`burubb

lészen , mi annyival könnyebben történik

meg, minthogy а lobkórfolyamnak кипу

nyu eiterjedése а bordaközti izmok savós

burkolatjaira, azoknak mozgékonyságát

l

megtöri, s kidüledését elösegiti. Nagyobb
mennyiségü hl'g ömlény a baltüdßt ki felél

юта, az alsó részt összenyomás által,

valamint a bal föhörg-ágat is megszükíte

ni s ekkép a lélekzês-nehezséget s az ag

gályt öregbíteni fogja. Ebhen s a szívnek

részintes szélütésében és tágulásában, а

nagy ütér-törzsökök szélütése- és össze

nyomásában székel а gyorsan fejlödö á'l

talános senyvnek, a test minden iìregei~y

ben s a közönséges takarókban történen

d6' vízkóros ömlenyeknek legközelebbi

oka, mely tünemények mint állandó je

lek, minden hoszabb ideig tartó szivbu

rokbani savós izzadmány kiséretében je

lennek meg. Só’t fölszivódás után is még

hosszabb ideig állnak fön а sziv-izomállo

mányának ezen most elöszàmlált. tünemé

nyeí,V s a csak lassen eló'rehaladó föllá~

badást hosszas elsoványodás követi.

i 3. 4 veîfolyáso: izzadma'ny.

U

19. Nagy mennyiségü savó, fe

hér'nye, kevés шедший: rostonya- 63 hoz

zá vegy'ult vérfestennyel Leszik a vérfo'

lyásos izzádmány alkatrészeit, melynek
szfne majdY világos-vörös, majd hama-vö

rös , s'ßt barna-fekete is lehet a шитые

átalakulásokhoz -képest, meiyeken а vér

festeny ikeresztül megyen. - Álloványa

mindég csekélyebb, mint a véré; újon

nan kiválasztva élénk vörös, s ekkor a

везен lefolyva vörös vonalt hagy ma

ga után; hosszabb tartása után sö

tétebb , majdnem fekete szim'ívé lészen ;

soha sem vétetík benne hegedmény ész

re. Mennyisóge különbüzc'í. Színváltozá~

son kivül csak ritkán van egyéb àtalaku

lásnak alája vetve; nem egy könnyen

megy genyedésbe Ша]; sem fölnem 525

vatik, sem nem éietmfívesŕte'thetik; az

átváltozott festeny góŕcsö aiatt теневу
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magvakat mutat. Vértekecsek nem talál

tatnak az elsörendfíleg vérfolyásos izzad

mányban, minthogy azok sértetlen e

dényfalakon keresztül nem hathatnak.

20. Ezen izzadmány-idom azon

korcsvegyekkel jár, melyeknél a föllob

banásrai hajlam uralkodik eló'; igy a

vérnek heveny alakú eirostonyátla

nitásával (Deñbrinatiou), az iszakosok

korcsvegyével az elsö kórszakban, a s'úly

lyel; továbbá más korcsvegyekhez csatla

kozik, hahogy ezek elörement nagy ros

tonyás vagy fehérnyes termények àltal

magokat kimeríték; látjuk azt hagymáz

nál (patécsokkal), ritkábban heveny bör

kütegeknél (az úgynevezelt rothasztó bé

lyegrei hajlandósággal), genyforrásánál a

vérnek. Többnyíre össze van a testnek

egyéb részeiben létezó' izzadmàny-folya

mokkal kötve. Nagyobb fehérnye-tartalom

azt a genyes szétfolyáshoz, az egyének

nagy gyengeség foka pedig az elevese

déshez vezeti.

Il. Mäsodrendü izzad

mányok.

1. A genyes izzadma'uy.

21. Minden képlenyböl вену fej

lödhetik, s az izzadmánynak genyes szét

folyását ugy kell tekintenünk, mint az

életmüves képzödésnek kezdetét; azon

ban vagy hiànyzik magában a kiömlött

tömegben a szükséges életmiívesedési

ösztön, s a képzó'déshez szükséges vegy

tani viszonyok, vagy pedig az összes é

letmůség viszonyai, és állapotja azon о

kok, melyek az izzadmányt az életmů

vesedés elsc'í fokán túl lépni nem en

gedik.

Minden izzadmánynak, ha életmü

vesedni akar, legeló'l is a genysejtekké

való átváltozáson kell keresztül esnie. _

Éppen úgy lehetetlen, hogy a szivburok

bani rostonyás izzadmány ezen átalaku

lás nélkül életmüvesedhessék, a mint

nem gondolható , hogy valamely terjedel

mesehb sebielületre történt kiizzadás tö

kéletes egyesülést hozhasson elc'í, a nél

kul, hogy a kiömlött tömeg eló’bb a geny

folyadék bélyegeit mutatta volna.

22. A genyes izzadmány mind

a rostonyás, mind pedig a fehêrnyesbò'l

fejló'dik ki; mihez vagy a gyuladásnak,

vagy az életmŕíség gyengeségének igen

magas foka kivántatik.

Ezen izzadmánynak szine sz'úrke

игла, zöldsárgn, álloványa majd tejiela

laku, maid igen híg; nyugalomba hagy

va könnyen fölzavarható üledéket képez,

mely fölött a genyfolyadék all. AGórosó’ a

latt sejtmagok, gömböly'ú sejtek, melyek

nem sokkal nagyobbak a magnál, és -

szemcsésedések jelennek meg, melyek

nek nagyobb, vagy kisebb mennyisége

szerint határozzuk meg a geny верные.

kenységét, minthogy azon idomot képlö

dékenyebbnek tartandjuk, hol ugyazon

téren számos genysejtek, kevés elemtes

tecskékkel találtatnak. A hozzá-vegy'últ

vériesteny sokféleképpen képes megvál

toztatni a genyes izzadmány szinezését.

23. Tévedés volna azt hinni,

hogy az egész kiömlött tömegnek a sziv

burokban egyenlöleg a genyes olvasztás

àllapotjában kell léteznie. Mert a mig a

szivburokhoz legközelébb alló rész élet

müvesedik, a genysejtböl rosttà és bár

tyává képzfídik, a'ddi'g az.-izzadmánynak

belslíbb része a genysejt alsó fokán ma

radhat megállapodva. Ekkép tehát éppen

nem ritka eset, hogy magasabb életmů

vesedéssel biró rostok, sůrfí, majdnem

rostos rétegek, hosszúra nyújtott sejtek,

gümök és genyes folyadék ugyanazon e
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gyénben találtatnak, hogy a vastag 611161—

1у611 köztéreikben genyt foglalnak.

24. Nem lehet kétségbe von

nunk azt, hogy a szívburoknak genyes

izzadmányai fólszivathatnak, de csak ak

kor , ha а niennyiség nem tetemes, ha a

genyes átváltozás nem terjedt el az egész

t'ömegre. Azonban csak а genyfolyadék

szivathatik föl, genysejtek nem hathat

nak 0 561101100 edényfalakon 1101052101,

hanem megsiíriisödnek , s ekkép egysze

10 elavulás, vagy mészsók lerakodása

által kevésbé kártékonyokká tétetnek. А

genyes izzadmány azonban nem 110011026

- körülmények alatt el is evesedhetik.

Azon veszedelmes következések

nek, melyek az izzadmányok behatasa

61101 0 szívre hozatnak 016 ‚ rövid 1116 а

1011 11011 beállniok , ha a szlvburokban е

3уеп16, 3000у6 olvadt termény létezik, a

0611101, 1103у vastagabb 16103011 volnának

jelen, melyek a szivnek mintegy vêd

falul szolgálnának.

2. A: eve.; izzadmány.

25. Az életeränek igen nagy

hanyatlása 10110111011015630556 a szivbu

rokbani izzadmánynak elevesedését, mely

az életmüvesedésre képes terményben

soha sem 611 be.

Az igen híg, 5201110, szürkebarna,

zöldbarna tömeg csak igen kevés rosto

nyát, elemszemcséket 65 villsavas kese

reg-jegeczeket foglal magában; nem rít

kán bildös szeszek 15 fejlödnek ki bellíle.l

Ha az elevesedés egyszer beállott, akkor

semmi visszaképzödés sem lehetséges

többé; az átváltozás keresztill ható, 02

03652 kiömlölt tömegnek ezen 61010110165

0011 016 kell esnie.

Az ev összerágja a képleteket, me

lyekkel érintkezésbe iön, a mig a geny

azokat csak lassan lassan ' átáztatja;

mindazonáltal csak igen ritkán 101160111,

1103у а szivburok, vagy a szívnek 101111010

05520 legyen rágva, minthogy rendesen

016151) 11010011 meg a betegek. Y

A szabálytalan hagymáz-folyam, 0

heveny Ь61110103011, a silly, az iszákosok

korcsvegye, a vérnek genyforrása 0200

àllapotok , melyek 01011 1033уа1110ЬЬ00 10

pasztaljuk az izzadmány-képzödésnek e

zen idomát.

3. A gíìmö: izzadmány.

26. A mig a szívburokban 1151

1601 izzadmánynak egyik része 610110670

5011111, addig 0 1065111 1652 30т65 00уа3

36 változhatik által; oly átalakulás, mely

be az izzadmány csak akkor megyen ’ál

tal, ha a 3010611 a testnek 1061 egyéb 6

letmiiveiben, killönösen 0 10116111100 16

1021011. '

Az izzadmány-hártyák kill felilletén

kis sárga, köles-, vagy kendermagnyi

nagyságu szemcsésedések jelennek meg,

néha elszigetelve, gyakrabban csoporton

11601 összeállva, melyek néha a 521116110

mány izomrészei közé is szorulnak, s

361056 01011 05011 kis szemcsésedésekböl

állanak. Csak igen ritkák lehetnek 0200

0501011 , 1101 a 301060011 1011610105 cllágyu

lása 65 elevesedése által fölmarás (arro

sion) hozatik 016; mindazonáltal fölol
vadt 3010611 következtében támadt tialyog-V

góczok találtattak volt az 611161‘13161111011Г

fölolvasztott rétegeiben. Lehetséges szinf'

te, hogy a szivburokbani gümök, melyek'

úgy is mindenkor 05011 mint izzadmány#

3001611 160011 016, 01016520165 61101 010

nyésznek. ч I y

A gllml'is izzadmánnyal '_mìndenkor

tetemes mennyieégil savós-'izzadmány is

vanvjelen, mely nem 'ritkán máisodrendli-È
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vérfolyásos kiizzadás által sötét völös,

véres színt nyer.

4. А rákos z'zzadma'ny.

27. A képlödékeny (fehérnyes)

izzadmánynak àlváltozása által rákgyur

ma képzödik а szívburokban, mely csak

a velös rák idomàban , s kiilönféle nagy

ságú laposkerek csomók alakjában bujál

kodik elö; mindenkor valamely hoszabb

idö fónálló rákos korcsvegy kisugárzása

ként tekintendö, mindég ilynem'n, egyéb

életmüvekben létezö bujálkodásokkal van

összekötve, melyeknek kiirtásával nagy

gyorsasággal fejlödik ki. Maga a rákos

gyurma, s а szívburokban egyidöben lé

tezö savó, másodrendil-vérfolyásos örn

leny àltal vannak vörösre festve.

Ettó’l meg kell különböztetni azon

rákos bujálkodásokat, melyek a mellgá

torban (mediastinum) fejlŕidnek, a szivs

burok rostos lapján áttörnek, annak i1

regébe jutnak, itten tovább bujálkod

pak, s nem ritkán igen nagy kiterjedést.

nyernek. Valjon a szivburokbani rákos

izzadmányok még egyéb átvaltozásokon

is esnek-e keresztül, egész biztossággal

megmondani nem lehet.

5. А másodreudä ve'zfolya's'os

) izzadmány

28. Csak valamely már életmü

`¿esedett izzadmány- képletnek létezése

nyujthat alkalmat egy-másodrendlì-vér

folyásos ömleuy képzödésére. Az újon

nan képzödött terményben , a mint mar

fólebb említök, edények támadnak, me

lyeknek nem ritkán nagyobb nyilamuk,

de igen csekély rugékonyságuk van, és

csak egy, vagy legföiebb két hártyából

állanak. Részt vevén az újolag támadó

lobfolyamban, vagjI csak valamer »vér

torlási állapotban is, ezen gyöngêd falu

csatornák a vér erösebb nyomásának

nem állhatnak ellene , Ymegrepednek s a

vér a szívburok üregébe ürül ki. (Hogy

ilyen termény nem alkalmatos a fölszivó

dásra , allg sziìkség megemlitenem, an-`

nál is inkább, minthogy az csak gümös

és rákos bujálkodmány kiséretében jele

nik meg, melyek az egyszerü savós öm

leny fülszivódását is gàtolják.)

29. A vérfolyásos izzadmàny

nak ezen kettíís támadási módjában fek

szik az ok, miért hogy а vérfestett sa

vó majd csak kevés rostonyás részekkel

van vegyülve, a midön más esetekben

ismét silrííbb képló'dékeny izzadmányok

Vannak jelen, melyek azonban csak fö

lületesen vannak vörösre festve; oly ta

pasztalat, mely Skod a _és Kolletslch

ka éles szemeit ki nem kerülheté, kik

nek eddig utólérhetetlen leirása а szív

buroklobnak nem maradhatott ismeretlen

egy orvos eló’tt sem, ki tudományaha

ladását ó'szl'ntén szívén hordja.

30.- Szivburoklobban а Ье1$б

szívburkolat többnyire sötétebb színü;

különösen a visszeres torkolatok billen

tyiì-tájékán-, néha egyszersmind a bel

szivkêrlobnak (endocarditis) jelenségei is

találtattak föl. A szivburok rostos lapja,

а lobfolyam hosszabb tartásánál, feilazul,

s savóval, végre gennyel is beszůrödik.

A májnak, az agynak, a tüdöknek vér

túlteltsége , ugyanezeknek, különösen az

alsó karélyoknak savós beszůrödése, öm

lenyek a testnek különféle üregeiben, a

végtagok vizenye képezik azon kórállapo

tokat, melyek rendesen a szivburoklob tár

sasá-gában szoktak elöjönni. A szivburok

bani genyes izzadmánynak fölszívódása,

tályogképzödést okozhat más életmůvek

ben , killönösen a tüdökben.
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30. Μπέκ πεείνπιιτοΕΙοΕι ιπιπποπ

όΙοιπιπΕΙιειπ ιε ΓοτάιιΙπω οΙὅ, ιπιπάειπόΙιοΙ

ει: ιπέΒιπ οεπΕ ιπεποΙδ26'Ιοπ :ι νιτέιμό Εοτι

Ιερι πιοΒ, ΒγειΕι·πϋΕπιπ :ι ΙότΠ-, Μπι τι

πὅπειπει. Α επει·26'Ε οΒγΙιειπΒιι έιΙ1Μιεπ

εποππτ ει εείνπιιτοΕΙοπ ΒγειΕπιπ ρέιτοειιΙνει

ῇϋπ οΙδ π Ιιενεπγ ί2-οεύειειΙ, πιιέι·ι. ιε

ι!γοπ ΙιεωεπόΙ εΒγ Π8γεΙπιεε οι·νοει εεπι

ιοΒιει ει επίνιέήπειΕ !ε8ροπτοεπΙ›Ε› νι2επέιΙπ

Πιτ εΙπιιιΕιεπππι. Α: Μ-οειιιπ τοπι1εεεπ πιέιι·

οιδΜι ιεωπΕ, έ·ε οειειΕ π οειι:οπ ΕΜΜ

ΙγειιππειΕ ιονίιΜιι ιει·ισάόεο, πεπι ροπΕΒ

ΕότόιιόιεΙ πιά ειΙΕειΙπιειτ π ε2ΜιιιτοΕΙοπ Νι

ιπειεει!ιε!ιι·ει; ει2οπΙπιπ επιπω πεπι Μάη

πιιπειΕ ρ6Ιά!ιΕ, πο! οΙὅτοιποπι πανω Καπι

ποπ ιιι!ιπ πιιπά ει Ε6ι ΜΜΜ σέγεια·ι·ο

μια οΙὅ, π" Μπι· ειι οΒγιΕποΕ πω.

τπιιειΕπιιΕ εΙ6ΒΒΙ6ιοιόεόι. ιππιπωιπι Μιοι:ει

Επι νειΙπ.

Πο” ει εποπιεπ6π 6Ιο2πιθνεΕ "απι

πιω, ιι. πι. ει επίν!οΙτι, ο ΕεΙππίνΕ6τ|οΒ, ει

ι.Μ6Ιοπ, τι ιποΙΙΙι!ιι·ιγπΙοϋ, ει ιιιιι6Ε Βιιπιδε

Βοεπίίτόπόεε πΙΕπΙπιιιΙ ειο!πόΙΙιπιπειΕ ιι επιν

ΒιιτοΕΙοΙ› ιέπιππέιεόι·ει; πο" οι Εόι·ε'ιικόιοΙ

Εόρροπ επέιπποε Ε6ι·£οΙγππιοΕ τέιτπιπέ86Επιπ

ῇοΙεπιΕ πιο8, Μπομπ ΕοπάοιΒοπ νοΙι πωπ

επιΙίινο. (ΕοΙγιειιέιεπ ΕϋνοτΕ.)

 

Α Μιςγιιιέπ ωι·πιόιπιπο- έπ οι·νω1&πέι·όΙ;

Μ. Ποο!ιπΝι .Ιέιιιοε, ροεπι εγειΕοτΙ6 οι·νοοιόΙ.

(ΡοΙγτπιάεπ 68 νόπο.)

Α |ιαέ;ρπιά: ω·υοο!άφω

Α εγόΒγαππ ιπιπάεπ ιπέίΙιεπ ει ΜΜΕ

εέπε:Ε εΙπιέ|ετόποΕ εοτε!ιπππ οεποποτι, ε

τπειεπτ ει: οι·νοεπιπ πιιπποπΕοτι έΙΙέιεροπι

πω” ιπόι:ΙοεΜ; πι. ἰεπιόι. ιιΒγειπειποπ ειι

νειτι·ει, ιι8γειπειεοπ οΙ0.6ι·(ί πό:οιοΕ-όε πι

Ιϋιππ$6ΙεεόΒεΕτο ειΕπιπππΕ, πιοΙγοΕοι ο

που Ιιοιοπεύπ ωππόεπετο Εϋτι1Ιι εεεπιΙόΙ6'

όέεοιπΕ ει!ΕειΙπιένπΙ ιειΙἔιΙτιιπΕ, εὅτ πιέΒ

πειΒγοΙ›Β πιέι·ιόΕΕοπ; πιΕπιιιοΒγ κι ποτ

288Ζὶὁ ϋπΕἐπγ ιιικιΙΕοπΕΕ, οΙγ ιερειεπιπΙει

τοΕπι Μπρίτ.νε, ιποΙγοΕ ΓσΙϋτι. πεπι ΙοΙιετε

οΙΙσπό'ι·Εϋόπι, ε: οΙγ οΙνοΕ επετιπι. πιόειο

είανει, ιπο!γεΕποΕ €6ιοΙοι ιπιπάεπ ειιειρ

ΙιιιέινειΙ νοΙιεΕ; ε οΕΕόρ ι6ιι.οΕ ει: οινο

εοΕ οι·ειΙππόπγεΕτο, ιποΙγεΕ ει Ειπιοπάοα

εΙνεΕΙιο: ΠΙοιωΕ, ε Ε6ρπεΙοιΙιεπ ι·ει]ποΙ·

ΜΜΕ Μ; ε οΕΕόρ τ6ιππάι.πΕ Ειι1ϋπιπει·εΕ ει

Μεγπ16:Ιπιπ; -- ΕϋΙϋπεπετεΕ οΙγ ιπποε

ειι€εποπ , πιοΙγπεΕ πΙσρπγοιπάέπει οΙγ ν68

πειετΙοπ ΕπΙϋπιπϊ6ΙοεἐΒει ιιιιιωιι εΙὅ, πιοΙγ

ειππγι Ει3ιΙϋπι6Ιο επϋνονέπγοΕΙιειι Με·

πιΕ πιο8, ε τποΙγ :Μιά πισω ιπιπποπ Μ·

ν!ιπγΒιιπ πιέεί6ΙοΕόρρεπ ΜΜΕ πιά Αποπ

ιό ειΕοι·ι1 οι·εππιόπγεΕ, πιοΙγ6ΕΕοΙ ιππι

ὸοπΕἰ όιοεοΕοποα, ΕΕ νειΙιιπιοΙγ π] Εγόεγ

πιόποι ίεάοεπιτ Μ, 8.6ιπέι·σ;!εΕ ε2οτοΕο8

ΙιοπιειΕ Ιόττο, ιποΙγοΕ ειιίιπΙόΕΕ Με! ,,Ει1·

Ιϋπεπει·" πονειειι.οΙ πόΙγοποπτειτοΕ, ο ω

Ι!ιΙΕοποπ. ιπιπποπΕοτ 88γ πει·οε ιιπέι!ό,

ιπο!γ ιιΒγεπειιοπ, εδι πιόΒ 8οΕΕειΙ Επά

νοεδπΙι ιειρειεπιπΙπιοΕπτ Μ” πιοππόΙ πο

ιοι·ειΙψ 68 έτιΙιειετΙοποϋπ νοΙΙ. νειΙππιοΙγ

ειπεν, να” εγόΒγπιόπ, πππ!ιΙ πειΒγο1ι!ι

νοκ π ΕϋνειὅΕ ε26ιππ. Βποπ οΒοΕιδ πιει

ΒιιειτιιΙι. επει·εΕ ιπιπόειπιΕο τϋπιότάεΕ Βγά

ΒιιιιΙΙ.ιιΕπτ ε οειειΕ ιποπ Επι επέιιπύ ΜΙ·

πιΕειτ τω! εΙδιπιππιπι; να" π ΜνιάαΙεπ,

ιπιπποιιιΜ. οΙγ ΕΜπδ ετεπιπέιιχεΕ πο·

2ειιιιιΕ_οποπ επει·οΕ Με! εΙό', ω", Επι

παπι πιοπάειτπόΕ ιπιπάοπιΕ επει·ι·δΙ ιιΒγειπ

απ, επιπιο ιποείοεπειαιιΙππποΕ !!ιιτειειπόΕ

πιέιε Βγ6εγπιόποτ πιιπτ ει πιοεύτοιοΕΕεΙ πι.

τποιοιιιιι ει!Εει!πιειππι ; πο Πιτ ΕϋπιΕπόπγεΕ

δ
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kßzt', ys azon nyilvános túlságnál fògva,

mellyel sok orvos'szerét’iigyfeleinek a

iánlia, igen megbocsátható, ha vigyázva

s' mindent kellöleg megbirálva iogunk a

munkához; mert rondes, természetes

. úton senki'sem akaria többé betegeit or
vol'olni;v ielenleg már nem sz'ukség egyé

n'ességen', >alkotmányon és a betegség

természetén alapult gyógyjavallatokat 161

àllitaní', sokkal kényelmesb dolog vala

mely különszert fedezni föl; mennél ide

genszerübb és nevetségesebb Vez, annál

biztosabb és általánosb a tetszés bizo

nyos oldalról. Világos, hogy a „hagy

máz“ collectiv név alalt elöjövö kórido

mok ellen alkalmazandó okirányos gyógy

mód, nem lehet mindenkor ugyanaz, ugy

hogy azt minden járványban ugyan egy:

képpen lehetne használni; s e tekintet

ben az orvostan az utolsó idó'ben valóban

rák.~módra haladott. Elöszámlálni mind

azon szereket , melyek e kór ellen ajánl

tattak, haszonnélküli és fárasztó dolog
volna, mi tehát csak az úgy nevezett

lmlönszereket fogiuk szemlénk alá vetni.

.Azon klilönszerek közt, melyek `а

hagymáz orvoslásában nagy szerepet iát

szottali, legis legFól'ul áll az édes higany

(calomel). Autenrieth 1) volt az elsö,

ki azt hagymázos lázakban ajánlá mind

зап eleinte, a midön még a lob-bélycg

volt clò'uralkodó. Ez idö óta hagymázban

igen gyakran alkalmaztaték ezen 'szer.

Hamilton 2) hashajtó gyanánt hasz

nálá azt az ideglàzak egész lofolyása a

latt. J ahn s) szinte kiti'ínö sikerrel adá

ezen 4szert egy hagymaz-járványban,

 
о

') nissen. de питаю Hydra-g. in Typhone innam.

Tub. 1814.

') вешними: n. Алчет. d. Abiuhrminei in

verschied. Krankheiten v- Müller 1823. 26.1.

l)Hurelands Journal ‘ХХШ. к, 1, D. 109. l.

L'

melyben minden egyéb szerek siker nél

küliek valának. Wedemayer 4), Bi»

schof azt mint killönszert aiánliák

az agy-hagymázban. Thomson 6) nem

csak az idegláz, hanem a rothasztó láz

ellen is ajánlja. Újabb idc'íben klllönösen

Sicherer és Lesser által aiánlta

tott az édes higany nagy adagokban al

hasi hagymáz ellen; 5k azt klilönszer

nek tartiák az alhasi takhártya'inak feké

lyesedö kórfolyama eilen. Nagy számu

orvosok voltak, kik ezeknek tapasztala

tait megerösiték, s önmagok is rendkì

v'úli sikerů eredményeket nyertek. A b e -

le 7) Hanf 5) Roeser 9) Jo rat ю)

Bösch ll) stb. mind meg annyi dics

szónokai voltak ezen szernek. Boeser

azt hiszi, hogy lia nyálazás áll be, az é

des higany biztos szere a hagymáznak ;

minthogy б solia sem látott ideglázas

beteget meghalni, mely nyálazott volt.

De már Gra ves n) jegyzi meg, hogy

a nyalázás ha eläliozattatnék, nem csak

az eró'nek feloldása által ártalmas, ha

nem már azért is helytelen, minthogy

maid nem leheletlen a hagymáz-he~

teget közömhösíteni. ’ Th_ielm ann L.,),

Но г п u) azt mondják , hogy ó’k az édes

liiganyt ezen betegség minden szakaiban,

még pedig kedvezó' síkerrel alkalmazták

4) Über Erkontnisz und помпы. d. Typhus sth.

198. |.

5) Beobachtungen über d. Typhus stb. 198. 1.

в) Gerson u. Julius Magazin stb. XVII. k. 76. l.

7) Wurtenb. сап-евр. Bl. 1Х.14. sz.

в) Ugyanaz X. k. 22. sz.

91 ,Heidelberger med. Annul. 1843. 495. 1.

to.) Archiv. genér. stb. 1835. f

„) Наезегз Archiv. f. d. g.Med l. k. 1. P.

,2) Klinische Веоьасм. v. Muller. 1823. 26 i.

13) Der Darmtyphus beob. im Jahre 1840. Lip

cse 184 l. '

„имею-рант. Darstellung des Schleimñebers

sib. Augsburg 1844. 168. 1.
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volt; Schönlein , Fehr, . Mayer,

О e'tinger, Puchclt stb. csak az е1

sö kórszakban.

Wolf-nagy> mértékben dicséri az

édes higany használatát a hagymáznak, a
gyuladásoslállapotból a fekélyesbe leendò’

àtmenetelében (de miképpenflehet ezen

átmenetelt fölfedezni ?), s k'úlönösen azért

érdemel bizodalmat, minthogy az egé

szen a fekélyes részig jut s itten küiön-v

szer'uleg hat be. ^

Nem csak, hogy be nincsen bizo

nyitva , só't valósziniltlen is, 'hogy az é

dcs higany változatlanul jusson a szen

vedó' részig, hanem már tényekkel be is

van mutatva, hogy az killsöleg alkal

mazva--a mint hatása ele'g gépszeri'î

leg képzeltetik_ éppen nem lobellenzt'i

leg, hanem inkább izgatólag hat; az

¿des higanynak lobellenzó' hatását soha

sem lehet helybeli módon képzelnllnk,

`hanen1 csak általànosan a képlödé

kenység lehangoltatása által. Mint has

liajtó néha, p. az agynak, mellnek gyu-r

ladásos állapotjàban, hol vêrboosátással

igen óvakodólag kell bánnunk, jó hatásu
lehet ezen szer;l inert а hagymáznak

gyuladásos természete még igen kétes.

Láttam az édes'higanyt terecsnyi

adagban más orvosok által néhány eset-r

ben alkalmaztatni; magam is használtam

azt néhányszor; kedvezó' sikerét azonban

soha sem tapasztaltam; ott, hol pilla

natnyi könnyebillést hozott eló’ , csak

egymellékjavallatnak tett ele

get, a fó'javallat ugyanaz maradt; leg

többnél rosszabb fordulalot vett a kóràl

lapot ezen eröszakos behatás által; sok

belé veszett, s hol mindamellett зуб

gyulás küvetkezett, ott ismét'esak azon

régi tapasztalat újolag bizonyittatott be,

hogy a természet nem esak a betegsé

get, .hanem "az ìorvosok botornál boto

rabb gyógymódjait is képes legyözni.-¿_

Némely ily eredményekkel telt liölfléeelryv

nélszabad leend .kissé kételkednilnk,

vajjon valósàgos hagymáz volt-je Ajelepì.

minthogy sok betegségre ruháztatik ezen

nevezet, melyet lelkiismeretesV owes-ef,

gészen más osztálybafogna sorozni.Becker, Cless д) stöbb másokffseip;

miliasznot sem'tapaszt-altak _az ‚еде; ,bi1

ganynak hagymázbani alkalmazásátólçm~

E b е r m a ie r. O16) természetf-elleninek:

mondi-d егеп- Ьепеззёзьец аз hisbßlvaer.

javallatát. ч . . f д _.,

‘Egy. inásik nem kevésbé ¿elixirgêgw

telt különszer az e'czetâavíahs, ,gl-l,

maes (plumbum acetíeum).ly.N§_s.,s,e„

Spiritus , Holscher st.l ezen ¿szert

n_apjában З-ог, l/\, _ V, szemernyi a

dagban olvadékban vagy porban, Dover.

porral vagy mákonnyal használják igiene;

rds hagymázoshasfolyások ellen. .MH ol'

sclier ,7) igen kedvezô'en nyilatkozik ед

zen szer lölül. _ Na s s e u,) ezen szer;

által akarta a takhártyák algyuladàsos

bélyegét, mely a logroszabb kimenetelt

_a fekélyképzödést-késziti ció', le

gyt'izni. Soha sem ada azt az 6156 kór

szakban, h_ol még jelen v_olt a gynladásos

bélyeg, hanem csak akkor, midó'n-a te

temesen hanyatlott eró'nek jelenségei

tüntek elo', s a bántalom világosan, ,mint

helybeli szenv mutatko'zott. Nasse és

H о 1 sch er következó' szabályzatot ron;

delnek ezen szer alkalmazásánál; mind

addig, mig a bántalom gyuladásos termé

szetü, nadályok, vérköpölyük, söt 'körill

 

is) Würt- corresp- Blätt. 1841. 44._sz.

is) Zeitschr. i'. Heilk. in Preuss. 1843.16. sz.

17) Налог. Annal. 1841. 1 F.» " 

,5) Med. Zeitschr- v. Ver. für Heilk~ in >Preussen

1834. 23» sz. А и

ч
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mênyek szerintérvágás is alkalmaztassék; szernek tulajdonitandók a föndicsért e

ha a fej forró, a bô'r száraz, hideg jég- redmények.

borogatások tétessenek a fejre, azonki- Következik a könél egsavas e

vül pedig lobellenzö életrend, belsl'íleg züstéleg (argentum nitricum),melynek

gyönge hánygyökér-forrázat alkalmazta§`bagymázbani hatását angel orvosok után

sék; ha a hasfolyás beâll, az ólomczu- Kalt 2,) nagy mértékben dicsérl', kie

kor rendeltetik, meg pedig ott, liol a- zen szer altal csodálatra méltó eredmé

zok a testet nagyon kibágyasztják, má- nyeket látott eló'idéztelni. Következó’ o

konynyal, ott pedig, hol börbirála- kokat hoz löl ennek alkalmazâsa mellett:

tok jelenkeznek, káforr al összekötve; Miután az alhasi паевым már régóta az

ezenkivül még k'ulsöleg elvonó szerekkel, egész bélhuzam hurutjának eló'uralkodó fe

hólyaghůzóval, Authentiet-kenöcscsel kell kélyképzödésrei hajlammal свите ‚ s azt

élni. Ha szorulás támad, riczinolaj hiszi, hogy a тега ugyanazon visznny

rendeltetik. Ritkán sziikséges az ólom- ban all az alhasi ideglázhoz ‚ melyben az

czukrot 5 - 6 napnál tovább adni (tehát influenza a паннам, miután továbbá e

összesen 15 -20 sz). Egy esetben sem zen betegségek föfokán gyakran látott

akarnak volt rosz következményt ta- zsebréket támadni a nyelven és torok

pasztalni, a mig ellenben a gyógyulás ban, s azon kedvezó' sikert, melyet а

mindenkor gyorsan következett be. - könélegsavas ezüstéleg ezen bántalmak

Schönlein 19) csörékben használja azt ban gyakorol, ismeré: megkisérlé annak

keményitövel és mákonnyal. alkalmazását a hagymázban is. Ö azt bel

Én mindenkor annyira féltem az ó- söleg salep- fözetben adja, még pedig 2

lom bénitó hatásától, hogy mindekkoráig szemernyit 6 obonnyi fó'zetre; külsl'ileg

sem határozhatám el magamat annak al- csörékben. Rosz mellékhatást nagyobb

kalmazására olyan betegsegben, hol az adagoktól sem tapasztaltl soha. Öaztmin

ìdegrendszer annyira bántalmas; saját den kórszakban ugyanazon kedvezö si

tapasztalásomból tehát e szernek hagy- kerrel használja, s csak akkor nem látott

mázbani hatásáról mit sem mondhatok. tó'le semmi hatást, ha erl'ikimerités és

Hol igen b6 hasfolyások voltak jelen, ott vér-felbomlás volt már jelen. Ugyanazon

mindég штаб sikerrel alkalmazáln eddig kedvezó’ eredményeket nyertek ezen

a timsót, úgy hogy még eddig más szertölBaudin 21) Eichholz 92) sat.

szerhez folyamodnom soha sem kellett. А “над. Alon шрамы“, hogy

Tekinœtbe Vévén 320“ gyógysze' ahagymáz rendesen 3ad napos nyomdát

raket» melyek m elléksz @rek gya' követ, s azon állitás, hogy ezen kórnak

Dánt az ól°mczuk 0 "al egylm hasz' lénye a dúczrendszerben székel, okozta,

пытать milyeßßkl tetemesb ‘Obellem ту а kfnalnak штаб vállólázbani hala

285, légborogalásoki “ЖОПУ: káfor’ вы ismervén, ezt a hagymázban is kez

hánygyökér, melyeket minden más orvos

föszerek gyanánt használja, akkor tulaj- _

donképP-en nem тазик, minek és melyík 2li) Orga; li`|úr d. gesam. Hellk. Bonn. 1840. 1 F.

n_n-.___

21) Gaz. med. 41. sz.

u) Klinische Vorl` atb. 19. l 22) рты, verein-s Zeitung 1842 6_ sz.
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dék használni. Bonorden, Piagge,

Gubian, Rilliet, Barthez, Win»

ter st. mind megannyi ajánlói valának

ezen szernek. Czika nek 25) azt mint

kulönszert ajánlja. Tauflieb 21) azt

legkitünó'bb szernek vallja az idegláz- és

hagymázban, ó’ a betegség 5 -10-ik

napja közt e szerböl 30 -40 szemer

nyit vétet be, s azt hiszi, hogy a kínal

kifejlésére sem'engedi jöni az idegállapo

tot. A mily sürgetö ajànlói is vannak е

zen szernek, a mily alaposnak látszik is

annak javallata, s a mily kedvezö sikeríí

is legyen ez némely esetben, mégis van

па]: Sokan, kik nem csak hogy dicslíitett

tulajdonít nem tapasztalák, hanem alkal

mazására még a kórjeleknek öregbülését,

gyakori fejtorlódásokat, eró'sbödött has

folyást, az agy-kórjelek öregbülését stb.

vevének észre, mint Flügel, Dietl, Preira,

Laurent st.  Magam is gyakran haszná

lám a kínalt idegláz  és hagymázban , s

ha bár a most emlltett rosz következmé

nyeket általa eló'hozatni nem tapasztalám,

de kedvezö sikerét sem vevém soha ész

ге; váltólázbani пазу hatása egészen

más okon látszik alapulni, mint a mely

itten hozatott volt föl.

А tímsót Fröhlich 25) Dobler 26)

sat. annyira dicsérík, hogy semmi más

szerrel sem élnek ezen betegségben; ha

tása biztos, eró’s és gyors; 6k azt ы

szemeruyí adagban adják vagy poralak

ban , vagy pedig valamely nyákos f6zet

ben. Popper 27) azt biztos különszer

nek nevezi, s 1 nehezéknyit 1 font sa~

lep- fözetben fölolvasztva, óránként egy

evökanállal adat. -Schö nlein rógibb

orvosok útmutatása szerint, azt extŕ. nue.

vomicae és gummi arabicummal вы:

össze.

A timsónak нашла hatása erös és

véres hasfolyások ellen rothasztó- és ideg

Iázakban gyakran be lön már bizonyitva,

csak hogy az nem igen tartós, s néha

kólikás tüneményeket okoz; а különszer

nevezetet még kisebb mértékben érdemli,

mint az elöbbi szerek.

Az iblany pr. Sauer ,8) által a

jánlva, ki a közönségesen használtatni

szokott gyógymódokat u. m. a hánytató,

savak, timsó, hideg borogatàsok, sala

miasó àltal, kivévén némely gyengébb

hagymáz-eseteket, elégteleneknek látván,

az iblanyban talàlta föl a hagymázos

kórfolyamnak killönszerét. Ezen szer al

kalmazásàra csak egyetlen egy gyógyja

vallata van: „a hagymázfol yam ie

lenléte“, miné! kisebbek az ideg

tünemények, minél erösebb a hasfolyás,

annál nagyobb mértékben vagyon ezen

szer javallva. Ö azt valamely nyákos f5

zetben rendeli, még pedig 6 obonra 10

szem'ernyit- l)áterecsnyìß melybö'l a be

teg óránként egy evökanálnyit vegyeri be.`

A szer egêszen a föllábadásig adatik, ösz

szesen tehát mintegy 14 —- 21 napig.

136 hagymáz-beteg közt meggyógyult

128; mindenesetre oly arány, melyet,

-'-ha csak a kórnemtö igen kedvezö nem

volt _ rendkiv'ulìnek mondhatni. Moris

son, Smyth, Rothammel s m. szinte jó

sikerrel alkalmazàk ezen szert. F l ö g el 29)

nagyon rosszalja a hamiblacsnak пазу.

mázbanihasznàlatát, s azt mondja, hogy

23) verhandl. d. k. Gesellschaft d. Aerzte in wien.

1844.

2.) Gaz. med. Strassbourg 1841. 13. 14 és 16. sz.

25) Summarium XI. K. 4. F.

25) Oest. med. Jahrh. 1841. April.

27) Ugyanott.

zal Der Typhus iu 4 Сак-(пишет 50 —‹ 95 l.

29) Med. Jahrh. des 6em. smi. 1843. Nov.
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ió sikert soha sem látott ezen szer által

eló'hozatni.

Az elöbb emlitett, úgynevezett kü~

lönszerek használa ak okai részint va

lamely gyuladásban, melyet eloszlatni, vagy

iekélyes folyamban, melyet megelözni,

vagy idegbàntalomban , melyet meggyó

gyitni szükséges stb. kerestettek. A pr.

Sauer- ajànlotta iblany iavallatánál sem

mi ilyen ok nem adatik е16; bizonyta~

laura a betegség okàul egy különnem'u

küteges folyamot vesz föl, s ezen még

bebizonyitandó folyamra épiti

az iblany által eló'hozandó különszer'ú be

hatásnak iavallatát. Ámbátor ezen okok

nekünk nem látszanak eléggé világosak

nak lenni, s ámbátor azt hissz'uk, hogy a

hagymázos kórfolyam semmi állandót és

semmi változhatatlarit nem ioglal magá

han, s hogy minden, nyákhártyát inger

16 hatmányok _ milyen tagadhatatlanul

az iblany is _ elkerülése tekintetbe vol

na veendó': mindazáltal a gyógyultaknak

oly nagy száma állittatik elénkbe, hogy

az ész-okoknak szükségképpen mind el kell

hallgatniok, mert_ez igy van._

- A többi szerek közül, melyeket az

okirányos gyógytan hagymázban

alkalmaz, csak azokat akariuk taglalat a

lá bocsátani, melyeknek alkalmazàsa ma

iglan is sok ellenzó't számlál.

Hánytatók. A hánytatók hagy

máz- és ideglázakbani használtatásának

gyógyielentése, mindég czivódásokra а

dott alkalmat az orvosok közt; ennek

gyakorlati tekintetben annál nagyobb fon

tossága van, minthogy a hánytató kelló'

idó'ben alkalmazva, igen hathatós, S

-semmi más szer àltal ki nem pótolható

gyógyszert képez, а mig ismét a kár

nem csekély, a hol az kelló' gyógyiaval

lat nélkül alkalmaztatik. A régiebb orvo

sok kit'unò’ erei'únek tapasztalták a 1161131

tatót az ideglázak és' hàború-hagymàz

kezdetében, azt gyakran csak óvószer

ként alkalmazva. _ Seiler 3) Kraft s1)

Schlutter 32) Lenz Hildenbrand 34) s

töbh mások azt mondja'k, hogy a hány

tatóuak, ha az mindjárt a hagymáz ele

jéu adatik, akkor t. i., midó'n még csak az

elsô' elöielek mutatkoznak, oly kitünó’ е

redménye volt, hogy ez àltal a bántalom

születésében eliojtatott, vagy rövidebb és

enyhébb lefolyásuvá tétetett. Richter

35), ki ugyanazt tapasztalá, még azt is

teszi hozzà, hogy az elsó' valóságos láz

borzongatás ki'utése után a hánytatónak

többé semmi haszna sincsen, kifejlett

hagymázban használata igen пазу vigyá

zatot igényel, s ott, hol vértorlódàs az

agy ielé, alhasi gyuladás Stb. van ielen,

éppen ne is alkalmaztassék. Legiobban

illik a tompaság- és egyvidó'ben létezó'

nyákos' állapothoz. Mauthner 56) azt

tapasztalá ahhagymáznak uralkodásaalatt

Galicziában, hogy ha a kórfolyamot a be

tegség kezdetében a hânygyökérnek, mint

hánytatónak áthangoló hatása àltal ió in

dulatúvá atváltoztatni nem lehete, akkor

a betegnek megmentése a legnehezebb

föladatok közé tartozott. _ Ebel „7)

Schneider 38), Delaroqueag), Kalt

и) sib mások azt tapasztalák, hogy a

30) имеющая Journal 55 K. 2 D. 62 lap.

3,) Ugyanaz 41. K. 1. D. 101 l.

32) Ugyanaz 32 K. 4. D. 101 l.

33) Allg. med. Anual. 1822._ 141 i'.

3. L. f. 188 1.

35) Med. Gesch. d. Belag. u. Einnahme d. Fes

tung Torgau 137 1.

36) llui'cland's Journal. '78 K. 4.-. D.

371 Ugyanaz 1836. 6. D.

за) Ugyanaz 1837. 4. D.

39) Gaz. med. 4. sz.

до) Urgan fiir Heilkunde 1 l'. 91 l.
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hánytató, mindjúrt eleinte adva, midön

étundor , szennyes nyelv slb. valának je

len, de kiilönben is kìtlìnc'í hatásu volt.

Egészen ellenkezô'leg nyilatkoznak ismét

más orvosok. _ Neumann 4,) szerint

a hánytatók mindég káros következmé

nyeket vonnak magok után. Ro e s er и)

kifejezett c-sorvás - tiineményeknél sem

használja a hánytatót, s ez által enyhébb

lefolyást remél elöhozhatni. K e h r e r „5)

semmi eredményét sem látta a hánytató

nák, ha bár az mindjárt kezdetben is al

kalmaztatott volt. Häntsch 44) azt hi

szi, hogy a hánytatók nem volnának

ugyan a hagymázos kórfolyam kifejlôdé

sénél Fóltétlenül elvetendc'ík, hanem al

kalmazásuk lehetŕlségig korlatozandó;

minthogy magában véve ugyan megráz

kódtatásuk által jótékony hatásuak lévén,

a takhártyákat azonban tulságosan izgat

va, ezeket könnyen erethicus állapotba

helyezik, s a kilirlllendö anyagok irányát

erre felé túlságosan eliimozditják. _

Sehönlein и) határozottan a hányta

tók alkalmazása ellen nyilatkozik; ö ezen

betegségben a hánytatóktól soha sem lá

‚ tott kedvezó’ eredményt, slit a hagymáz

mindenkor roszabb- indulatuvá, a tak

hártya- küteg eró'sebbé lett, a mint ezt

vörheny s egyéb börkiitegeknél is tapasz'

taljuk, ha a hör izgattatik. _ Egészen

másképpen beszél Sc hö nle in w) kór

lanában , a hol azt mondje: „a tapaszta

lás bebizonyitotta azt, hogy minél erö

sebbek a hánytató-okozta killrillések, annàl

Hureianws дома. 35 к. 4 D. 95 i.

Heidelberg. med. Anual. X. L. 519. l.

43) Neue Zeitschr. lllr Geb. 1843. 21 sz.

«l Pathol. therap. Betracht. Lipcse 1840 2S l.

is) Klinische Vorträge. Berlinl1843. 3 l.

из) Allg. u. specielle Path. u. Therapie. Herisau

1837, 28 1.

n)

«2)

gyengébb a takhártya ~ kütegnek kiü

tése.

A mi már entapasztalásomat illeti,

úgy а liánytatókról igen kedveziien kell

nyilatkoznom; különösen mindjárt kez

detben alkalmazva, ottan is, hol semmi

esorvás tilnemény sem volt jelen, oly

kedvezö sikert hoztak elt'i, hogy nem

csak a hagymáznak egész lefolyása sok

kal enyhébb lett, hanem egyes esetek

ben а betegség fonalát elmetszették, úgy

hogy az kifejlésre sem jöhete. Egyes jar

ványok azonban megfoghatatlan okoknál

fogva kivételt látszanak tenui, s ebben

lelnek némi magyarázot az orvosok el

lenkezö nyilatkozatai; mert ekkor nem

csak hogy vértorlódás és gyuladás hoza

tik elô', hanem az erli is annyira kime

riltetik, hogy lehetetlen az elöidézett

kárt el nem ismernünk; ezek azonban

csak kivételek, melyeket а gyakorló or

vosnak meg kell tudnia killönbßztetni,

Vérvétel. A mily nehezen hatá

rozhatták el magokat a régiebb orvosok

vérvételhez ideglázak és hagymázokban,

minthogy a betegség okát а gyengeség

ben keresék, ezt pedíg amaz által öregbi

teni gondolák, ép oly könnyelmüleg alkal

maztatnak Broussais ideje óta ezen be

tegségekben a vérbocsátások. _ A legki

sebb vértorlódás, a legkisebb fájdalom

nál fejben és hasban, azonnal vérvétel

hez nyúlunk, és ez által csak nagyobb

eröfogyást, kimeritést és öregbülését az

idegt'úneményeknek okozzuk. Csak tete

~ mesh vértorlódások, izgatottságok és gyn

ladások alkalmával fogjuk kitünö sikerrel

alkalmazhatni a vérbocsàtásokat, s ez

által az idegtüneményeket enyhiteni. _

A fejtünemények azonban koránsem szár

maznak mindenkor vértorlódástól, gyak

ran a bélcsötiíl függnek, s_gyakran is_
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mét a hántalnias idegrendszer kórjelét

képezik. Tevöleges vértolódásnál kitünó’

sikerünek tapasztaltam F rank P. gyógy

módjàt, néhány nadályt t. i. az orrgát

ra alkalmazván. Szenvedŕíleges vértorló

dásnál elegendök leendnek a hideg boro

gatások, s a vérbocsátások csak akkor

alkalmazandók, ha az agynak inger'últ

állapotja van jelen.

A legnagyobb visszaélés történik

az alhasi hagymázban a nadályok alkal

mazásával, melyek, ha legkisebb fajda

lem is jelenkezik а vakbél táján, igen

gyakran rakatnak fol a vakbél gyuladá

sának eloszlatására, s ekkép a fekélyes

folyam megelözésére. A nadályoknak a

külbörre történt fölrakatása azonban lob

oszlató erejét lehetetlen hogy a mélység

be is gyakorolhassa; a külbörnek edé

nyei sem állanak semmi összefiiggésben

a vakbéllel, ha csak a vêrbocsátás nem

oly nagy, hogy általa általános lobellenzö

hatás hozattatnék elö, mi ismét legtöbb

esetben nem volna tanácsos tenni; ezt

jól êrezve Bischoff a vérköpülyökal

kalmazását ajánlja, s utánna mindjárt a

hányborkönek közvetlen bekenését a vak'

béltájba; ez bizonyára oly gyógymód,

mely eröteliesen hat be ; s ha valami, úgy

bizonyára ez járulándhat leginkább ezen

allattomos gyuladás eloszlatásához, de

más oldalról ismét nagyon kimerl'ti az é

leteröt. Gyakran kellett megó'szìllt gya

korlóktól hallanom: néhány nadály nem

árthat, de eloszlathatja a létezö gynla

dást , s ekkép elejét vethet a legroszabb

kimenetelnek, а fekélyes folyamnak.- щ

azen kérdés támad, valjon néhány na

dály képes-e valamer bélben fészkelö

gyuladást eloszlatni ? s minthogy ez »nem

all, szükségképpen ártaniok kell, mint

hogy az általános életeröt csökkentik. Né.

mely orvosoknak azon különös eszméjét,

miszerint a belek életcseiekvöségét fii

szeres borogatások, fiiszeres bekenések,

és dörzsölések által fólmagasztalni, s ek

kép a hagymáz-folyamot, a fekélyesedést

elmozdltani igyekezne'k, észirányos or

vos aligha fogja valaha utánozni.

A lnelegnek és hidegnek

alkalmazás a. A melegnek és hideg

‘nek hagymázban és ideg-lázakbani alkal

mazása köriil tett legellentétesb nyilatko

zatok, s azon nehézség miatt, mellyel e

tömkelegböl orvosi tekintély és irodalmi

segélyek által kivergůdhetni, kéntelen

valék itten saját tapasztalásom 'eredmé

nyeit rövideden elöterjesztenem, annál

is inkább, minthogy az úgynevezettvl'z

gyógymódnak eredményeirc csak igen

kevésv tekintettel leheték. Azon némely or

vosok àltal általánosan használtatni szokott

tételek: „a meleg éltetó’ szere a termó

szetnek, tehát egyetlen valódi eleme az

idegéletnek, a hideg pusztitó, lehangoló,

lobellenzö szer“ egymást czáfolják meg.

Mi nem akarunk mêlyebben hatni ezen

elméleti harczba -mind kettó' erös szer,

s [mind kettö kellöleg alkalmazva az ог—

vosnak legkitiinöbb fegyverei közé tai'

tozik.

A hidegnek alkalmazàsánál nem

szabad az életerönek igen csökkent álla

potban lennie, s még tetemes ellenha

tási tehetséggel kell birnia, miért is

minden olyan ideglázban, mely valósá

gos életgyöngeségböl származik, nem

nyerhet alkalmazást; itt sokkal jótéko

nyabban fog a meleg hatni. Ezen tör

vényböl önként következik ezen két szer

nek gyógyjavailata. A hideg tehát az ideg

láz és hagymáz kezdetén nyer alkalrna

zást, a mfg ellenben a melegség a kór

további folyamában, midön b6rbirálato
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,kat várunk, a а 1101 görcsök stb. létez

nek, haszuáltathatik okszeriìen. 0tt,hol

vértorlódás van jelen, hol a vérélet u

ralkodik 616, 1101 valamely egyenetlenül

1610521011, 65 fölmagasztalt, erély `nélküli

edény-můküdés létezik, ott a hideg ki

111116 sikert fog elöidézhetni. Fröhlich

_szerint а hideg, падшими akkor nyer

alkalmazást, ha a 1161- száraz, égetö-hô,

.ha félrebeszédek vannak jelen, s ha a

hévmérö а hónaljüregben 95° foknyi

melegséget mutat. A hideg mosás-,bo

rogatás - 65 zuhanyképpen haeználtatik,

az utolsó mód Schönleip, korodájában

igen gyakran 65 36 sikerrel alkalmaztatik.

Fröhlich szerint annál Ihidegebb-,viz

261 kell élni, 1111116! nagy-obb 6116563.

NÈlleujlwaltatilli a hidçg ,A Hnagy- érzékeny

ségnél, görcsökre való .hailamnál, tete

mes gyöngeségnél , izzadó börnél, -. 116156

hideg-érzésnél, mellbántalmaknál sth.

Annak, hogy а hideguek haszná

lata többé meg 'nem'engedhetä biztos

módja, nem csak itt, hanem más be

tegségekhen is az'. ha a hetegek а

hidegnek ismêtelt .alkalmazá

sát ellenzik, amig azt ezeló'tt tet

széssel, vagy egykedvüleg tíírték. ~E_zt

mind> gyermekeknél, mind korosoknál

gyakran volt alkalmam tapasztalni, s min

'dég _ugyltekintém ‚ plint .aterraésgetnek

.lPléSél- melyetyñgvelßmbe 1611. renews;

'minthogy a hidegnek makacsul folytatott

alkalmazasáv'al nem ritkáń a halálqs ki

menetel többé ki sem kerülhetö.

Az idegláz- és hagymázban--nem

minden fájdalom származikv _yértorlódásw

tól, hanem az,gyakran valóban id_egçsg д i y

mely a hideg alkalmazása alatt mégpgöfn

beteg, ki ezelótt már több hét 6ta a leg

kínzóbb fejfájdalmak miatt folytonos éber

állapotbanvolt, már néhány óra mulva

elaludt, hosszas álmából pedig [616111611—

vén, à fájdalom mintegy 11616511- паи

10111 által egészen meg vala szüntetve.

Mär. 1833ban egy influenza-jh'

Ayányban S W ift alkalmazott mint 1161—

lhatósan enyhitö, szert, meleg 1101-0511

tásokat (vizböl és eczethó'l) a faire. 

Ugyanily kedvezö eredményeket nyert

Oppenheim is; Graves ilyetén 11010311—

tásckat kitünö sikerrel alkalmazott az ide

ges hagymázos fejfájdalemban.

Az ideglázak és hagymázok orvos

`láisáiban àltalános elvképpen all az: 16—

hetöleg keveset tenui', а и”.

mészetet lefolyásában ‘meg

nem zavarnińés csak sürgetß

esetekben te völeges en behal

ni. El nem ámittassuk magunkat a kóf.

ielek hevessége által valamely beható' lé»

pésre, mely által а késöbben 52111156

ges erö megtöretik. Еву 116163663 зев

4válhatill ideges természetüvé, ha tete»

mesben gyüngítö hatmányok nem meu

tek 61616 ,‚ 5 а betegség lefolyása alatt

hozzá. nem csatlódtak; ezt már 616516—

gibb crvosok is tapasztalták; de éppen

ezen wpasztalat csábitotta el mindég, 65

csábitia- el ielenleg is az orvosokat am

fonák gyógymódra , mely szerint 6k ezen

ideggyöngesêget `6165116 há

uásmó d dal akarák legyözní; e ezen

egyetlen egy fogalom több sírt tölte meg,

mint a mennyi életet megemésztettek Na

plçnnnak- minden hadai.

Egyeuesen idegeríísítö szerek nem

léteznek, azok, melyek lgy neveztetnek,

vekedik. llyen esetben láttam трёте! ingerlß , inkább a vérrendszerre ható

empirikustól forró bpdzavirág-bqregatásof

k'at' tétetni ,Á oly kitilnö 511161161, lhegy a

szerek., melyek csak közvetvehatnak az

icslehgrendszerre is, >eY a, пазу ingerlés ál»

. з .
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tal az életérönek kimeritését, 5 62 any

nyirafala'ttòmos gyuladásokat idézik 016.

` lAz idegrendszer eŕösitése csak a 1161116

dé'keny élet, melyen az 111036101 alapszik,

fóimagasztalása által hozathatik 016; а me

legnek'bîzonyosv "10116, élenydús levegô,

tápszerek, ezek támogatiak 65 3у6шо111

5611 az életerôt, a 116111111, hogy azt ki

menitenék; az úgynevezett idegszerek

fölélesztik ugyan 6 cselekvöséget s 0103

bitik rövid idöre az életeröt, hanem az

által, hogy a mêg 161026 0161 fölemész

tik,`az élet gyökerét is alii ássák. 0ksze~

rü orvosok legúiabb idó'ben csak igen rit

`és óvatosan használiák az ingerlô'
«szereketi s; ezáltal nagy tért nyertek va

-savak 65,6 ‘halvány ezen betegségekben,

imitathogy a Ezson'gerôt öregbitik, 65 6 tor

âddáaokat- kisehh'itik.-l Legszerencsésebbek

62011 ori'oeok, kik inkább csak k'órjeleneti

leg és várólag orvosoliák ezen 11010356

get, úgy hogy а legsürgetó'sb kérieleket

tekintetbe vészik', s az 03652 ‘Ье103563

lefolyásat 5rszemekkel kisérik. f

‚т: A legúiabb 111611011 ‘kiìlönszerek gyn

uánt dicsŕiített gyógy'szerek közt u. m. 62

édes higany, könélegsavas ezllstéleg, ib

lany stb. közt némelyek igen heroicos

szerek; többnyireïcsak ’valamely egyol

daluv gyógyjavallatnak 5 03у05 kórjelnek

y tesinek eieget; ezeknek is,' valamint

Италией 62 orvostanban , vannak 01

1011261 65 védelmezöi; _ a nézetek vál~

toznak, s ezeket is maid utóléri a sorsnak

л .P

i, ~ n." .:

if.'  l)

végzete. Az igazság barátja ugyall. ki

századunk óriási harczát teremtö lelkével

iìgyelemmcl kiséri, csodálnì rogja azon

igen nagy észéllel kimutatott segédsze

reket, melyek némer homályos folya

mok fölvilágositására szolgálnak, azon

ban ezeknek éretlenségét nem szabad 161

10 ”15шег11ш111. `Szlikség-e emlékeztetnem

olvasóimat ‘ arra, hányszor változtatá
meg az orvostan B oerha vue t6l kezdve

a jelenkori vegy-élettani iskoláig nézeteit

а betegségek természetéröl 65 6 3у63у

szerek hatásáról; mindenik iskola saiát

vêleményét tartá csak egyediili igaznak,

а többiét mind hamisnak; éppen ez tör

ténìk jelenkorunkban is, csak hogy are»

giebb orvosok legió'bb föladatul a gyó

gyitâst tüzék ki, mig a ielenkoriak e

zer meg ezeriéle sziírszálhasogatásokkal

i'oglalkozván , a gyógyitást háttérbe szo

ritiák, 5 a bctegség természete és kór

tani credményei körül tett kutatások mi'
Iatt a gyógytárgyakról egészen megieleit

keznek.

Az orvostannak ösnyomdáia: 6105
észlelet,v pontos tapasztalás а betegágy

1161, maid nem egészen elveszett, s kény

állitmányos nézeteknek csinált helyet. _

A tapasztalás, az idönek gyakran roszul

iiasznált, gyakran balul értett gyermeke,

ezer meg ezer elváló nézetekre van szét

szakadva, s jelenleg olyan anarchiában

létezik, milyenhez hasonló példát a tör

ténet nem egy könnyen mutatandhat fol.

llúzalnos börkü'tegekröl: ' '

Sauer professortól:

(Folytatás.)

(time: 1. к. 126 as 189 1.)'
"ni'

:a i-.A hůzainos ŕbärkütege'knek harma- tegek képezik. A hólyagcsák 1115 011101

штанга 6711 ol'yagos'ás ”111511111 kedések a fölbörön, melyek savós io

ai;
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lyadékot foglalnak magokbau. A benfog

lalt savó vagy fiilszivatik, s а levált hám

gyöngéd pikkelyeket képez , vagy pedíg

megzavarodik, megsl'íriil, s gyöngéd sár

ga pörkkó szárad, mely lehúl, s egy

ideig barna fótokat liagy maga után.

A hólyagcsák mindég erds viszket

séget, égetést vagy csipést okoznak,

s gyakran gyuladt udvarral vannak kö

r'ulvéve; а testnek minden részeiu je

lennek meg, az életmiiségre nézve sem

mi veszéllyel sem járnak , ellenben gyak

ran igen makacsok, s nem ritkán' ismé

telve térnek vissza. A heveny hólyag

csás kiltegek teljes mellözésével, jelen

leg csak a következô három húzamos ido

mot fogjuk rövideden tárgyalni:

1-ször Az izzanyt (Eczema)

2-or A sömört (Herpes) és 3-or A

riihet (scahies).

Az iz zany kis. csoportokban álló

és eró'sen viszketö hólyagcsák killtésébdl

all, melyek sárga , híg s a {ehér ruhát

megfestö iolyadékot ioglalnak magokban,

s kis vékony , sárgás pörkökkel végzöd

nek , melyek csak hamar lehúlnak s bar

nàs fótokat hagynak magok után.

Ezen klitegnek kiiitése ritkán álta»

lános, többnyire csak kisebb részekre

van korlátozva; kedvencz helyei a сгот

bok bel felülete, a tökborék, a hónal,

jak, а fiilnek külrésze, asszonyoknál a

csecsbimbó udvara, а külsö szemérem

ajkak, s a seg. Nem ritkán a kéznek

hàtfel'ulete s az ujjak köztérei is vannak

ezen küteg által ellepve, s az utólsó е

setben az izzany gyakran a r'uhhel cse

réltetik fól. Ha általános a kiiités , akkor

ezen küteg könnyen a mohany- (Lieben)

e's kölesennyel (miliaria) zavartatik össze.

Killönböztetli jelek'úl szolgálnak: a kilteg

elrendezése , a hólyagcsás alapidom, ваг.

sáß ‚ Ывьаачбпак .die ; @leihen-’imm

ert'ís viszketség és a дублем. 'sárgás

porkök képezése. Az izzany csak ritkán

ragályos. Az izzany fajai; az egîyszp

rli iz z_a nyA (eczema simplex), a re-

es e t e s izz a n y (eczema impetiginoï,

des), a v ö r ö s iz z any le.' rubsum),

az id им iz zany (e.l смотрит)“

Az egyszerii izzany ¿a ,nap-.

sugárok és hó'ség következtében támat'l.y

gyakran, általában olyan részeken‘,¿ me’.

lyek ezen liatmányoknak leginkàbbhvann

nak kitéve, u. m. az arczon, a пуант,

az alkarokon, a lkezek hátán.y A ¿többn

nyíre erös kiiltést hó'ség és csipés elözi,

Krieg;A a hólyagcsák kiesinyek, _'kevyéyssáÃ

emelkedtek, s híg, tejféle savóval _telvék;,t

néha a közbó'r dagadt; a hólyagcsák {Dálë

néhány nap mulva megzayarodnak., s .v6-`

kony, sárgás Ivagy harnas рампы fö~_

detnek be; a porkök lehúlása, utlán nem

ritkán új kiiltés Itiunad, miért iis ezen

küteg több hetelu'gis ell szokott¿tartani,

miglen egészen _elenyészik.. Ezen шиш

orvoslásához сдувает, lágymeleg. für»

dök és az ásványi savak használata ql-T

légséges. _f « , y г; «_. _.;

A_z izzanynak második ¿faja -aj.r'e.

csetes izzany , mely kit'ßiny, behor

csókkal (pustulae) vegytllt штамм

áll, melyek höséget, szúrást és viszket

séget okoznak, s híg, ¿les >l'olyadékkalI

telvék; a hólyagcsákból gyakran soklolů

folyik ki, mely a közbenl'ekvövbörterô'sgn

fólizgatja, s meggyulasztja; kevésbé csi

рёв а közbevegyillt boborcsók ,iolyadékaq

mely megszáradvanagyobbl, .harnas pör

köket hoz elö. Ezen küteg gyakran idült

té lészen , s a testnek csak egyes része.

ire van korlátozva, olyanokra t. i. melyek

folytonasan ízgatlatnak, ilyenek:seknél a kéz-bát, mely a mész által foly.

О
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tonosan ingereltetik sat.  Az orvoslás

as elóbbi idoméval egészen megegyezik.

A vörös izzany viszketségé

vel és höségével kezdödik azon részek

nek, melyeken a klìteg képzŕidik; ezek

a czombok belfelülete, а tökborék, а

ndi szeméremtáj, a hónaljak, a karok,

a kézizlllések, a nyak. Ezen részeken

vörüs iótok tapasztaltatnak, melyeken

nagy szálnú, igen kis, átlátszó hólyag

csak támadnak, a hólyagosakban ioglalt

olu néhány nap mulva megzavarodik,

tejszinüvé leszen, s az egész hör tete

mesen földagad. — A hólyagcsák esipô's

tartalmukat kiüritik, mely az úgy is máx'

gyuladt bört fóleszi , és nagy terjedelmü

sebes felületeket idéz elfi. A küteg néha

csak csekély felületekre van korlátozva;

azonban nem ritkán az egész testte terjed

el, a midön aztán álrnatlan éjeket, nyuglia

tatlanságot,>lázat és osorvás jeleneteket

támaszt; ezen esetben a küteg néha

több hetekig is eltart, s az újonan ter

шмыг Ьбг néha ismét lepikkelyesedik,

mindaddig, a mig lassanként meg nem е

rösbödik; néha a hajak és körmök leper.

gése is vétetik észre. Ezen küteg minden

erösebh hör-izgatók által, valamint gyak

ran a higannyali visszaélés következtében

is hozathatik elö.

lia az egyik vagy másik idom hosz

szabb ideig tart, akkor az ú'gynevezelt

idült izzarly áll elfi, mely vagy ré»

azintes, vagy szétterjedt, az el

siínek következö változatai érdemelnek kü

lönös megemlitést: '

i-ször A fej - iz z an у (e.capitis),

hol а fejnek hajas részével együtt min
dég a flilek is vannak megtámadva. 2or

A fan- izzany (в. in pudendis), mely

а bujasenyves betegségektäl annál köny

nyebben külonböztethetik meg , mintl~

hogy abnja-izzany a legnagyobb ritka

_ ságok közé tartozik, s viszketést nem o

koz. 30r Azujj közekbeni izzany

(e. in interstitiis digitorum), melyet a rüh

töl jól meg kell különböztetni. A sz ét

teriedt 'idült izzany а testnek

minden részein forduihat elö, a legmaka

esabb mégis az alvégtagokon ellijövó'

idom. A küteg kis, híg, sàrgás, igen csi

pös folyadékkal telt hólyagcsàkból áll,

melyek a meggyuladt és vastagodott bör

re telepednek, kis vékony pörköket ké

peznek, melyeknek lehullása lltán kis nyi

lásokból sok, igen csipös, s a fehér ru

hát sál'gára festó' folyadék szivárog ki;

ezen folyadékragályos, igen eró's viszke

tést, nyugtalanságot, álmatlan éjeket, s

áltaiános elsoványodást okoz.

Fontos az orvoslásra néztfe ezen

csipös elválasztvány közömbösítése, vagy‘

meghígitása, hogy a szornszédrészeketl

gyuladásba ne hozhassa, а mint is igen

hasznos ezen részeket lágymelegen mos

ni, és lycopodium-porralbehinteni. A hely

bell izzanyra nézve igen kedvezö sikert

hoznak elö a hideg mosások és leöntözé

sek; llallogy boborcsók is vannak jelen,

tanácsos leend a horgany-kenô'cscsel élni.

Az iduit izznnyban igen hasznosak a má

sitó kenó'csök u. m. az alhigiblacs (Pro

tojoduretum Hydrargiri), vagy kéniblacs

(ilodium hydrosulful'atum) kenöcse, s а

pokolkó'nek olvadéka, 1 terecsnyit egy fèl

obonnyi lepárolt vízre vévén. Igen ma

kacs esetekben szllkséges a bántalmas ré

szeket kénsavval (acid. sulf.) égetni, s a

kereg elválása után cserfa héj-iözettel bo

rogatni; néha ezen égetéseket többször

is kell ismételni.

A s ö mör lleveny, hólyagcsás,

többnyire lázas, s nem шиш birálati kil

teg, mely kflitéskor kis, egymástól szét
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álló, s rendetlen csoportokban, gyuladt

alapon tanyázó hólyagcsákból áll; a hó

lyagcsák égetnek és viszketncks sárgás

barnás pörkökké alakulnak, melyeknek

lehulása után vöröses, néhzi eröscn ége

t6 fótok maradnak hátra.

y A s ömö r el-nevezés выпитые írók

által k'úlönfélc betegségekre ruháztatik;

azonban mi c kifejezést csak а fönebb

leirt lieveny hólyagcsás kütegre korlátoz

zuk, hogy e `szerint а kórismében a kü

lönféle természctü betegségeknek lehelc'í

osztályozása történhessék. Az анаши

úgy nevezett sümört többnyire nehány

nappal lázas mczgalmak elözik meg, to

vábbá égetés és szúrás azon részekben,

melyekben a küteg helybelisül; a lázas

ielek euyhúltével és megszlínésével, kis

hólyagcsák ütnek ki , melyek clválasztva,

s csoportokba összehalquva vörös, gyuA

ladt, kerek alapon lépnek Ш, tiszta sár»

gás savót választanak el, s _néhány nap

mulva megnagyobbodnak, mi alatt a sa

vósioglalat megzavarodik, s két nap le

l'olyása alatt meglehetös vastag sárga bar

па kéreggê szárad meg ; а pörkképzödés»

sel enged az égetés és 'viszketésg azon

ban nella megtörténik, hogy ámba'ilor a ‹

pörkök már mind lehultak, az égetés

még hosszabb ideig lönmarad. A kiütés

ritkán ismételtetik ugygmazon helyen;Á a

zonban nem ritka eset, hogy a szomszéd

részeken újy hólyagcsák ta'imadnkak;Y nief

lyek а leírt átalakuláson kei-esztül esnek,

úgy hogy а betegség 14 napíg sc'ít több

hetekig is elhúzódik. --. Ezen,küteg scha

sem ragályos. l '

A sömörnek következó’ fajait ismer

jük: a gombörös sömör (h. phlyctenirides),

а köralaku s. (h. circimatus), az c'ív- s.

(Zoster), az ajak-s. (h. labialís'), а fltyma

5. (praeputialis) és а sziv.’irvány«l s. (iris)

A g'ömbörös sömör lli!4 bu

bornya alaku, szétálló s vöröses körny'ék

kel ellátott hólyagcsákképpen jön elö, a

benfoglalt savó tiszta és égetô'. Ezen kü

teget mindég lázas lünemények, alhasi

és néha hurutos jelenetekkel összekötye,

elözik meg, melyek kiütés után enyhìll

nek s lassanként megszíínnek. A küteg

".többnyire az egész testen van szétterjed»

vc, s kezdödik a mellen és a fülsö vég

tagokon, s nóhány nap alatt a hasra és

nz alsó végtagokra terjed, úgy hogy egy

idó'ben a killegnek minden kórszakai e

душ szemlélhetök. Ezen veszélynélklllì

ugyan, dc alkalmatlan betegség 14--30 

napig tart el, s rendesen баш! telivérü

és gyöngéd bßralkotásu egyéneket lep

meg, olyan hatmányok következtében,

melyek a b6rrend.">zerre` és az emêsztés

életmllveire egyìdöben zavarólag hatottak

bc, miért is ezen betegség többnyire ét

rendi hiba -és meghi'ités àltal hozatik elö.

A gyógyitásban az orvosnak löképpen а

lz'izra, а csorvás állapotra é's a zavaro

dott börmüködésrc kell ügyelnie; a kil

tcg magában véve jó indulatu, s semmi

sajátságos orvoslâst sem igényel.

A köralaku söm'ör làztalan i

dom, mely kis, körbe álló hólyagcsák'

kiütésévcl kezdödik; a hólyagcsák több

.Q

\

sorban и vörös alapu környéket loglalják y

el, а mig a kó'rnek közepe bántatlanul

m'arad; a hólyagesák néhány nap mulva

megzavar'odnak, igen keveset égetnek és

viszketnek, s sárgás, gyöngéd pörkökké

szàradnak meg, melyek néhány nap mul

va lehulnak, vöröses fótokat' hagyván ma

gck után , mi mellett a körnek közepe le

' pikkelyesedik. Néhány nap mulva új kiü

tés tàmadván a szomszédrészekben, ezen

veszélynélküli, és különösen gyermekko~

ri küteg több hetekig is eltart a tökéle
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tos folépulésig. Ezen küteg nálunk ritkán

itin elô', sokkal gyakrabban а melegebb

tartományokban, а hol nem rìtkán feké

lyesedésekké fajul.

A z б v -s ö mö r némely kórtanorok

àltal külön nemnek tekintetik s Zuster

név alatt iratik le; miuthogy azonban а

sömörnek minden bélyegeit niagáu hord

ia, s csak а hólyagcsáknak az alsó test

részen való iéloldali sorozása által кашп

bözik a sömörnek többi idomaitól, mi is

azt sömöriainak tekintiük, melynek bélye

gei azonban sokkal ismeretesbek, sem

hogy azoknak pontos leirását ezennel köz

leni nem tartanók szükségtelennek.

Az aiak-sömörnek hólyagcsúi

a szái-szegletek körül utnek ki, s nóha

az egész fölsó' aikot foglaliák el; néha

mind a két aiak meg van dagadva, és

hólyagcsákkal ellepve; ritkább esetekben

a ki'útés a szájhártyára is teried, s he

ves lázzal összek'otött torok-gyiket tá

maszt. Hogy az alhasi és váltó-lázakban

az aiak-sömör gyakran birálatilag ielenik

meg, ezt mint mindennapi tapasztalatot

mindenki tudia.

A fityma-sömör a iìtyma iöl»

s6 rêszére korlátozott hólyagcsás küteg,

mely valamely gyuladt alapon csoportok

ban ielenik meg, s lekérgezéssel végzii

dik. Ezen küteg gyakran vétetik észre

köszvényes és aranyeres egyéneken , kli

lönösen igen dús ebéd ша, s nem sza

bad azt buiasenyvesnek tartaui, mort ez

minden kár nélk'ul többször szokott ismé

telve eló'jönni ; 5 а buiakór soha sem jön

sömör-idomban a szemérem részeken elö.

A szivárvány- sömör igen

ritka, nálunk alig mutatkozó változat,

mely a kézháton vagy tenyéren támad , s

a hólyagcsák különös sorozása által ti'inik

ki, t.i. hólyagcsa-gyíiriik támadnak, me

lyek a шитые kórszakhoz képest maid

világosb, maid sötétehb szinii hólyag

osákat és pörköket mutatnak s a közepi

hen egyetlenegy hólyagcsát ioglalnak ma

gokban;_miért is az egész ezüst-garas

nyi nagyságu kliteg a szivárvány-hártyá

nak és központi hályognak formáiát víseli.

A rüh (scabies) idült, láztalan,

ragályos, hólyagcsàs küteg-betegség, mely

а testnek выбитые részeiben támad, ne

hány részt azonban különösen kedvel, s

kis-gyöngéd pörkökkel végzó'dik._ Ezen

küteget k'lllönösen bélyegzi az erös, és

az ágy melegében erŕísbüló' viszketés; а

viszketés-okozta vakarás által sok hólyag

csa földörzsöltetik , s fülvéresiitetik, mi

ért is gyakran vér-hegedékbó'l álló kérgek

képzödnek, melyek mialt a báutalmat

hámlany és mohannyal könnyen fol lehet

ne oserélni; szüliséges leend teháta rüh

nek belyegzö ieleit rövideden leirni':

1-ör A hólyagcsák (isformáját ké

pezik a rühnek, néha azonban oly рта—

nyek, hogy csak nehezen lehet a bubor

nyáktól megkiìlönböztetni'. de közelébb s

különösen górliveg àltal megvizsgálván

azokat, ki fog [бит а hólyagcsa-idom;

tovàbbá uiinyomás által az emelkedések

böl kevés savó is nyomathatik ki. Néha

a hólyagcsâkkal egyiitt v`egyes boborcsók

is találtatnak.

2-or Ezen k'uteg különös elöszere

tette! helybelisül a kézuiiak közében, a

végtagok hailintó felületén s a gyomor

táion.

3-or A viszketés igen heves s az

ágy melegében tetemeseu erösbül; a iöl

dörzsölt helyeken kis barna vénaludékok

képziídnek.

4-er A hólyagesák mindég egyen~

ként állnak s soha össze nem folynak.
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5-ör A rlih ragályos, s a raga

lyosság az ágy nielegében lényegesen na

gyobbodik.

6-0r A ragály-anyag a hólyagcsák

savójábau vagyon, vagy is а ruh- atka

(Acarus Sarcoptes) átvitele a rüh táma

dását biztosan fóltételezi. A rüh-atka

gyöngéd, vonalaku, feketés csatornákat

képez magának, melyek kigyóalakuak, s

melyeknek végén találtatik а robar. Ezen

àllatlétezése fölött meg a legujabb idöben

is vitáztak, s ezen vélemény- kulönbség

nek oka abban fekszik, hogy а riih-atka

killszerek használata által igen hamar el

vész; miért is ez állat csak újabb szár~

mazásu r'uhben tapasztaltatik. Továbbá

sok orvos azt a hólyagcsákban keresi, s

nem a csatornákban, a hol шипение.

реп székel. Ezen robar létezését lehe

tetlen elvitàzni, minthogy minden kór

házban löl lehet azt тата s górcsö

alatt kimutatni.

Minthogy a rühnek, Batemann ál

tal javalott alosztálya semmi lényegest

sem foglal magában, ezt mellô'zvén, je

lenleg csak az orvoslást fogjuk rövide

den érinteni. Nem vagyunk azon vele

ményben, hogy a kén а rühnek kiilön

szerét képezi, és jól tudjuk azt, hogy

ezen betegség csak bó'rre korlátozott ог—

voslâst igényel, s nem is adunk sokat a

riih visszalépésére, mely által vesze'ly

teljes tiineményekuek kellene eldhozat

niok, minthogy a bó’rre alkalmazott osi

pös szerek sekkal inkábh képesek a ril

het a börön megrögzösiteni , mint azt a

bel-életmiivekre vissza hajtani , ámbátor

néha rosz következményeket látunk tá

madni az igen fölhevitö gyógymódtól; e

zen esetekben azonban nem a r'uhnek

visszafojtása,hanem eros vértorlódás a

fej, vagy mell felé voltak ezen igen ve

szélyes, néha halálos t'uneményeknek

okai. ‘

A ruhnek következö gyógymódjai

érdemelnek emlitést és utánozást.

Bp. Lixiv. caust. pond. speeif.

1,333 unc. sex; f. ung. molle. Ezen

irral bekenetik az egész test reggelestve, kivévén az arczot, az emlöke't,

és a szemérem-testet; a beteg erre me

legen betakarva, lágymeleg itall'al él

jcu, hogy izzadásba `561611; harmad

napra lágymeleg furddkhe tétetik, me

lyek a kendes- okozta küteget hamer

meggyógyitják;_ a rilh már tobbnyire. 48

óra mulva sziínik meg. "

Ugyan ilyképpen következö kenlics

is használtatik: Bp. Flor. sulf., saponis

venalis, axungiae porci aa draoh. sez',

nitri gr. deeem, Hellebori albi ахи-ан.

Ш. ungv. Ezen mennyiség 48 óra alatt

kenetik be. l .ì I .v_ ,d

A következç'í kenŕics biztosan. eikel»

inaztatik'. Rp. Deutojod. Hydr. s'crup.

unum, Ungv. simplicis une. duas.

M. Estve kenetik be ezen ir, regge! pe

díg a beleg szappanos flirdöbe tétetik.

Ezen gyógymód által а kiiteg 8—10

nap alatt biztosan gyógyittatik meg. '

(Folytatása következik.)
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Τάι·οιτα.

Α πιο"ιιι· οι·νοσοκ έε ωι·ιιιέεπιπν1ιεεέΠόκ Ψ-ΙΚ ΜΜΒ·γϋΙόσο

Κο1οενίιι·".

ΈιεποΙτ ιιιιτότοιιι! ΜιιιιΙιοεγ ει πιοεγ:ιι·

0ι·νοεοΚ όει τοτιιιέειιετνιιεεύ!όΙε νικ ΚόΖεγιι

Ιόεέιιι, ιιιεΙγ οι Μ" ΚοΙοενεἔιτι τειιττιτοιι, ιο

Ιοιι Ιειιιιι ειιοι·οιιοεόιιι νοΙτ, ειοτοΙι ο2επιιιεΙ

Βιιιιοι Μπι! ω τϋνἱὰεὰοιι ιιιιιιιιιιι, πιΙιιο!‹ πιτ

Βόιιιοόόεοιιι ιιιο_ιο :Μια ειοπιτειιιύ_ιει νειΙό!‹.

Α πιιιιι ειοριοπιιιοτ 1-_ιότι Κοιοενάττει

.ωισιεεπι, πωπω! ει νιέιτοειιιέιιιιοι κακοπο

Μπι, Μ! Ιιιιιέιεοπι _ιοΙϋΙιοι.ειτ Μ. 2-ιώιι τει·

ωωιι επ οΙ56 ιώι"ϋΙόε, ιιιοΙγΙιοιι πιω”

16Ζωι μ. οι·άόΙγοτειώΒι !ιοι·ιιιέιιιγιό 6 οκ

=οεΠο·ιΜέι:ιε οικιδιι6ειιΜϋιι. Ο οκοοΙΙοιιΜ]ιι ιι

ωιιΙσιποιετοι «πιο, ω ιοΙΙαιιι 1ιοεπιιιιιοι Κιμ..

ΔΔ, @κι Κιιιιιιιγι Ροι·›οιιοε ιιιέςοτιοΙ

"Μ, Ρι·.ρ8ιδοε 16Ζωιιιωιωοι όε Κυ

ιιιιιγι Αἔοετοιι πω: οπο €γϋΙόεοΙε ω

Νιώσε οι6Ιιιιιιιιιι πιοἔϊοΙο!ϋ Μιει6ΜΒοτ ισπ

ΜΜΚ Ει·ι·ο_ ΜΒΜ Ροι:όιιγι ω· οΙνειειι α»

Μειοι·ύιοπ ότιοΕοιόεότ σι όΙΙειιΚἱιιιιἔιετόΙ, ε

ει Μπι @πώ οΒγί!ε Μέι ο!γ τέι~ειιΙιιι :Μρ

ιιιιιειωιι 82οιιωιέ, Μη :ιι :ι!!ειιΜιιιιιε Μι

πωπω" Ιοειιιτιό ιιιο€ειϋιιιεώεότ ιιιωιισι Μ

ιιιιιΒἐιιειΙ‹ οι6ιιιΙ; ει ωιωιιιι Μάι οἔγ ω μι

αιΙοιιι-ι.όιοΙτο ειιιιιιιέ ιιιο;ζ. Μιιιωιι6ι ειιέιιΙέ3

Ειίι:26ιιοιιοΙ ιο8:ιάωινειι·ι. πωπω! “Μι ιθιιι·ω

πιέιιιι6ι·ει ισ ωιιιιι. ·

.ι Επι» οι Μέι; οΙοειΙοτι., ε ει ιιι€οΙρ Μ

|:ϋΙϋιιι'όΙο ειιιΙιοεετιιιγΙιει οειο!αι!ι Μέι. ΜΙΜ

ΙιοΒγ 6η οειιιε οι οιι·οε-εεΙιόειι οε2τιιιγ ιιιιιτι

ΙΩΚοκιέιεειΒιιιι ι·ειιτειιι ι·όιιιτ, ιι ΜΒΜ οεπέι

Ιγο!ιτόΙ πιιι: εοπι ίτιιιιιοΙ;, ε: οειειΙ‹ ειιιιιγιτ Πιά

ιιοικιιιο€_ιοΒγοειιι, Μ” ει τόμ68ιοιι (ιιτ0ιι800

ιοΒιιι) ιιιιιεοειοΙιι6κ ιεινεειειιέι·ιι :ι Γ6Μιτειι σεπ

1ιιιΕγΙιει εοι·οιτειι:όΚ, πιιιιιιιιοΒγ Με ι·όπιειι “Μι

σιδε, ιιιοΙγ Ετιι6ηΙιωι @κι εχει!ιοι:ι, ιιφεειιιει;τ

@Ιβ ,_ ιιιι;Ιγιιε!ε ι.ειιιιιειιεοε ιειιιοτειότ και οειΤ

ιέιιγιιειΙ‹ οτοειιτιέτη·οιτ πω), ιιι‹Ξι·ιόΙιΙιοιι τοι-ιι

ιιϋνοΙιιἱ. · ·

Α2 οτνοε= εοικιειι οειιέιιγιιιιιι οιιιϋιιϋΙ

οι;γΙιειιι;ιιΙειε Βειιιο δ Πεμ, :ποπ 8γϋΙόεεΙ:

πιει: ει!ειρίιόιιι, τιιοΒιιοΚιιΙ ΜΒ ειόιϋΙιΙιεόΒ

8ο! ΜΜΜ .Ιιιιιοει ρ. πι· νιιιιιειιιαιτοιι: ιιιο8.

ΒόΙΙιοιι ει νέι·οει ωιιιω ό8 νειΙ:ιιιιιιό ροΙεέιτεει€

ροι:ιιρειε ειιιόόει ειιιοιι, ιτιο!γΙιοιι ει Κ0τι1ιέτιγ2ό

δ ωοεΙΙοιιήέιει, £ονίιΒΙιιι ΕτάόΙγοι·ειέΒιιοΙ: Εδ

Ρ:ιρμι, τόΜι ιιιιι€ειε Ιαιτοιιιιι εισιιιόιγ, εΒόε2

ικα 300 πωιωιωι ιόιιΒοτινοτιοΙ: Μπι. ···

Εεινο Γόιιγοε (53 ιι:ιεγει2ιιιιιιι τάι·εειειι€

63528 Μοτιιιειιιγιό 6 οκοοΙΙειιτιέιιέιιέΙ.

θερωτιιιιοτ 3-ιιιέιι ι·ειέέεΙι 8 όι·ε!ιοι· ιαπ

ιιδ(ΜΚ ει: οινοε-εοΕιέ:ειι ειιιΕοε:ιάιγιιει|ι αιτ

Βγει!έειιιέε τειιιιιοεΒοιέιεει, Μι. ω. Βοιιο δ

ιιει€ει ε·Ιιι6Μόεει πιο”. Α ιιιτιἔιοεΙιοιιιεοΙ‹ εοπιι

Μ. Β ει πιο 2 Ειἀόιγοτε:όἔ οινοειιιι€γει ιιγιτέι

πιει; επ οιιτ1ϋΙι πιει: οΒγΠε ιιέρειει·ϋ "όσω

ιιιό‹ι ΜΜόεένοι, ιιιοΙγ ο” ιαοιιι Κονιιοε

ιιενι1 ρειαιειι. Με! επόΙτιιιοιι εΙΙ:ειΙιιιιιΖωιΙ:, ε

ιιιοΙγ ίδιιέρρετι ει; ΛεοΙορίειε νιιιοετο

κισσα έε Πι·ειψιιι€ιιε ιοι·ιτιιιιιιΙιε Εδ

ποιόιώι Μ!. Επι: επιπιοε ιιγἰιειιιοιιιιοιι 1:6

τοΜΙιτ ο τιιιΒγ Ιεϋι·ϋΙ, Ι:ϋΙϋιιϋεοιι Οτο” ιι.

νιιτειάι, Το "πάει "πιει, ΡειΙιιιιι ροειι,

8ιϋσε, 5ιΙΙιι€γι, Βογοι, Ι.όειιιγ,

8:ι€ετιιγ, Μειι·ιιεει, Π:ιμΙιτ Πει]

ι:ιΒό οι·ιιόΙγι οινοε-ιιοοιοι· πω; ΜιειΙ, πιε

φιφα στοιιιιιόιιγο ει: Μπι, Μ", ιιιιιιι.!ιοι;γ

ει: (πιω Ιιειεειι:ΕΙιετοιι ε2οι·ειΙ:, ει ειόριιὅιιγότ,

ε Ιιιιισιιγι, ει Ιιότόειιο;άτι ετΙι. εειτι νένέιι Μ,

εοιιιιιιιι Μποει 5ιΙαει·τ εαπ ιιγιιιτειιιαΕ, Μπάο

ΠοΙε Γ6Ιϋιι ει: Νικο ε, ει Πει Βοξ” οι Μπι ιι!

ΚειΙτιιιιιτοΕΜιτιό!ι, οἔγόιι @Μό ειοι·εΙι Μει

ιιέιτ:ιεεειτιοΙι ει:οιιιιειΙ, ε οι 6=έωειι 8ειι-ίοΙϋ

1οιιιοΙσ ι;οιη·οιιόεο ιιοεεειιΜι ιιιοιἔ , θ - 8 Μ

ιι€, έιροΙωεεέΚ; ο€γοιΙειι οιιεΗΒ ιειτιοι·τ ει μπι

Με ΙιιιιΙΙό ;γόἔγιιιο‹ι, ιιιο!γιιοι: ιεειι:εε'ιἔέιὲττ_:ι

]οιοιιΙύνδ οι·νοε ιιτειΙ‹ επιπιοε οτοάιιιέιιγοΚοι

ιιιιιω1ιειΙ‹ Μέ. -- ΕΔ Ι:ϋνοιέ· Π. .Ιονι ο Με ιι

82ΡΘθοτν08 ω· ίϋιοΙν:ιεύω, Μ 82 ι1ιιιιιιγιόΙ

ώι·ιοικοιοιτ. -- Ει·το Μ; (Η ό ε π Ε' τι ἐ γ ο ε

εγιιιι

ιινειτει‹ιι οι·νοε Μό οΙδ δω) Ιιόι·ο5οτ ιιιέιιι Βγϋι- '

ΗΜ; Ιι Ήχο 3 ι6ιιιιι ωιιιειει€ει!ειιιιιμ ιιτέιιιει ρο

ιιιἔ Β: Μ Μι”, ιιέιτοΙγνάι·οει; οπτε:Ιοι·νοε ει

νΜιιόΙέι2 οι·νοεΙέιειέτό! ειό!ι:. Ε” Ιιοεεπιιιιι Νώε

ιιιι·ιό ιιιιΒγειΜιε Μάτι ει ΙιοΙοενέιτι ιέινειιιγοε

ιιΙΚοιιιιιιιιμι:ικ ιιιφ;;οε ιο!ιοιιιότόι, ιιιοΙΥ1ιδι-ιι:

μια ιιι;·ιωδι επ ἰὸοἔοε ιοΙΙριιι ειιοιὅτι

Ρὅοὶιι ιιιι^ειιιι·ιιιι, ιοΙοιιιιι€ ροὸἰἐ Διά τερειειτ:ιΙ

ωιιι‹ ιιιιΒγ0ΒΒ ιιιότΒόιάι0ιι Μαι, ιιιιιιι: οΒγόΙι

ιιοΙγοΚειι,-νόεϋΙ ιιιιέ€ Μ· Ροτιοι· όιι Η.

$2ἱΙιι€γἱ ὶιι ειόΙοιιιιιι.

Μπα ει ιιότοπιειιιι ιειΒιιειΙ‹ ηχώ: τόπο

ιιοι·ιιιέιιιγΖό ὅ οκοοΙΙοιιιιέιει, ΜΜΕ κόπο

ρϋερϋΙ‹ δ ΘΧωιιωιιιιι, ΙιειταιειάΙΙ: ι·όειο

ρθω Β. Κοιιιόιιγ Ρειειιο2, ει τοπιάοΙ: οΙιιϋικο
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'v'.ewellänliájà #lill лишаете“, тазы mi: a

начатый, fhátfalávö. чароц да. шиш-щ

ESM а .kQIPSváë'L Smeîló eWeek.. eey. fé:

eye@ ‚щ wandelte: х цементным д

excellentiája , 1s; Корзин-дав több-‘elökelö Ja,

щдЁ'дч УРЕЩ‘ гёЩ- îvl и! Бар ‚(П

42; 9Min@ mlb е-п ‘liée-IAB 'Orwksßbér

uißßllály' resse!! ‚бга'тшк 65874: а -vr-'e

roâi-.k'óiyházkani ‚тащат ,tis #a »envar

рг- S iocsriswsaßásßelan ein l «tekenen

bwщит тёмными; штатами;

“шиш деньжищ шар ‚ад iwf/oe-sehéezi

@Ènáwnavk "tantůqâquçââláln 184936151; lia DN

Наша; Peet öl laà .kpntmtáß-_êésx ‚дамп

ездим #AAP ¿l _wißt-ß» liiivwewtt тат

щкдцу‘ .hqçzuálataßs hatása.,körüli érdelçesj

társalkqldás, melynek eredménye az lön,

hogy az iblany, keményitö- tartalmu étkek

kel együtt, hatásának legkisebb csökkenése

nélkül adathatik. Ezután Pr. Szöcs értekezett

á hányborkönek használatárßl 'hz тащим

мышь ,‚ ща- range' I.iirjröngeeben .(delìrium

namens). тушащим 10дюйм .közgyülés

vala ‚. выше ,. азов . érdekes- фал-шефами

a» мышата. мать, тать i Dr AMarilssi el,

mldßtti VOR., Лёше (Кеды: ßzakasgpania, V 1:7,

»s щ . до vc'walcor; метёт ne. шпиц, а Код—

mányzó b' yemaillenth/lia; :elnülçsége шастает

шцешбммаппф urkeskrölesyfa .miman

nek (ausente.) затащат :f'lwlsa'llóy vegytam’

lnâeiu'isletety metalen. „виз. Шдца : везущем;

Pr. gli ebs inn в a r.- Беты, ‚а ‚сага l és- nöi new

elöwyeiröl.таит‚г minek штатива;

ежата-кал ъчзёпэбдгзазёш . ‚в датчанам

Вагинит; Зд‘ббэдлпбд *ptszplmëgr igen .mL/œuf

1аъш..„Ещ—ёв дн ‚ёъёшуё Шт ‚яды/риз

bäliceészetnçk- а авещиФтншйящёдуркьщж

„муть;‚ища A. На} l wrt: lira/Hermien,

Saá; смывает; жжением, 0er. om И

этим Erßélyerslágfmeriiâéeeirälwn .i

f ‚ь: ‚меткими; „65, ‚зашедшим

kines@ fvégete дышат, âtómkmkirándelást

œïéßkïqlßn УЁЧ‘РЗдЗч ,:‘\,;.YÁ1RQ§DÉFÍ?ÓL

vánmintesy 30l 8095—1330! ‚тишайшим

mslm тетивы; _er heëllßáivalßrfrlekes щ—

чщм пашет тчзчщшятевеаыощщод

“штатегтыэдпв rés@ ‚мышка;

jìißçkßlénkbe, .hapempzenki-vül minden ko

cgi»,i§,fákiy¿kkal ,vala пищать ßkrép év

tünk az ünnepélyesen kivilá'gi'tott' To r dá'

ra, hol a vásártéren egy kivilágltott'pyraf

mimi' щитом vaniégek печей: mutatá.

September 5kén koran reggel,.,e_gy te

s»

\

мышцами: fössze,l=hol Gs eh Ч. 'Torda

Márosa polgármestcre, s :Simon маты

megyeì -pénztárnok urakv шт. igen igenszr'ves'

sza'vnkkali fogadtatván ¿i a¿-napnaki1 félolztását

миновали meg.,Egy.ikzrésfz/a\ hires tor dat

[на зав é kth!! t таим. @mât-:rib a »tbl'diißòí-l

акты; tekinté тез; a 'többeégazenban .ai

2.'. àrányi táyolságrar-eàö, ija riot-s'- »Új мы {ь

sóaknák .megtekintósére határzá el uragát;

шашек. а Wielißzkaiak után а х|евйийпбЬЬе|к

ц. езёвз ausztriaif штампами. каша, И:

замет-нет ‚пиратомзщфадщ öszintén

низшим-д. hogy öt azi emberi szorgalomnak

eem - AföLllíllatti müvei« пазу nnértékbenÀ Iep-t

ték meg, s bámulásra ragadák. Minekulánel'

tJ-,iqrminìegyfszáz lépcsŕín'nnentiink` шипа 1е,

„шакал ,világ- tünt-szemünkb'e, melya tisz

тащат ,ůnnepéliyesen kivilágított aknából

jöttT hol néhány száz ember az egészén

tiszta só- 'ómgegeketh hasltá ki. Minthogy az

‘rma’ бы weigert, mi is róqeuen fövel, s

at giyentya'tr “тишайшим юта: 'eìen ün

nepélybewészt. a-ûîzután еду folyosón 'ke

resztül.,` umliy* .általunlwkivilágitvai szinte .sa

játságos :látványt пущи“; lsmét> ynéliáiry "lép

;csö'n.lel`elé haladvún ‚деву тёвэшёщшь ш

:nába ijnhtzttunk.l Ide évvén , ' magy» шипа/даты

юзйоёиацшш-у s i lezëvalarl a legna'gyszerübb

.látván'y.~ ,El itömérdekma'gyságh, вы}! пьёт!

hóltozott témek kivůlágított тащат sàürkedmeg

fehér. mámványból жмешь >leniili ,' »mclyekï-a

:világot rszázszorosan f тешим г {Мытищи

вяёшыпап»;|зё:ровбпп!‹в|ютеппйаи Ед! Yfelé, mig

нарушат днищ: в Квгевпе-атшмгешбщ

keresatül i estan» :fslé а вшита ú warl шиш

йгшёЬ: pedig ‚а› már. „титаном: hosich

aiDr. .H a n kió bölcs .igazgatása агат -lévö só#

пашню i érénk, hol bá rióaK em 'é'h y» «egg

цикад :beszéddel  'fogadott' ‚щит Батат В ‹ ó»

ra1er .poznpáe ebédf, QM) <)ter-itat,.-l

а‚Сац&п6Ьапа‚ъ melycutánßlmég ‚кпд léájel» a.'

taggnkiigen 'érdekesen таинством ша

дбд‘йпёбщш. i. ».'1'nÍi e 'l д .n l wie? n l: al

:.1, ‚ ‘ September .6-kán; re'ggevlńßv шиш-‚два.

mét ‚Котятам: tartánk в2айоззЬё1уй‚.й1ёзъ‚„ш1

is щади ‚ШтW argh-e г D.y pesti.‘gyógyszlariI

táres ,értekezése '.„K'ónnyib .'ésr middenweg”.

korlatilagkívehetö, fólfe'denhetégi imódjana-,min

ránynek .i megétetések шёл“ olvastatott. fóli

Ezután Dr.. Вадику szóltza 4bujasenyvnek

Kelosván нытье -helységeiben шуб. гузка

i ri kiteryedésérò'l.. Utárla> köyetkezett. Pr. .R ei;

aihger Peströhvki задан véleményétadá e'

.-._': и: -» f
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lö az ebdühnek számtazás módjáról; Dr.

Har kus a hasonszenvröl, Dr. Szigethi

u só-iekélyckrölj Dr. Józsa a linsó-vizröl.

Ugyan e napon délelötti 10 órakor

tartaték az utolsó közülés, hol kövelkezö

tárgyak hozattak szönyegre: Dr. Grosz (n.

váradi) a fürdésrôl általában; Dr. K n öpfl er

a nevezetes na gy á gi arani-hányákról; K u

bìnyi Agoston a régiek papyru

sá r ói ériekeziek.- Dr. K ov á с s egy iöl

szólitást olvasott fel egy közerövel kiadandó

magyar- és erdélyhoni Flora iránt. Dr. J o

v i csich az iblanyról, в végezetiil Pr.

Szilágyi a társalgásrói orvosi lekintetben

értekeztek.

Fölolvastatván a különféle szakosztá

iyok jegyzö-könyvei, kormányzó ö exceilen

tiája néhány lelkes ezóval zárá he az ez idei

шпаны, mire Bene 6 nsága az ввёз:

gyülés köszönetét nondá ki ö excellentiájá

nali. ' Jövö évre gyülés-helyül Pées váro

sa, elnökül S'cii-ovszky pécsi pürpök ö

excelleiiiiája, aleinaini kubiiiyi Agos

ton, elsö топом; Dr. Czierer Rior

vos, másod titoknokul Dr. Halás-z válasz

tattak meg. Bstveiényes tánczmulatság zárá

he azon пары, melyet gr. Kemény Sá-'

m uel a gyülés tiszteletére adott. `

Nem fciezhetem be ezc-n rövidke 1:62

lésemet а nélkiil, hogy `úiolag öszìnte sziv

lsöl fakadó köszönetünket ne nyilvánitsam a

zon igen szives fogadtatás és pompás készii

letekért, melyekkel testvér- honnnlr hatósá

gai és orvosai minket ig'en' igen megleptelr.

‘ *- в. -—

‘ í 

П в p l e l е

Атм!!!- nées. Egymmuuxön lega»

 

m é n y e k.

aégén Francz- es Angolhonban utazolt , e шаста

nyos uiazásáhól nem régen visszatérvén, mint bé

csi giakorló orvos telepedett le. Bìhetöleg nem

sokára valamely kórház-föorvosl vagy tanári hiva

talba fog lépni-  Pr. В okitan sky rende» ta

nárl мы: mér elioglalii, s jövendöben a kórboncz

tan ozon tanulniányok közé fog soroztatni , melyek

а ezigoru vizsgálatoknál a doctor-exim elnyeréaé

hez iöltétleniil szìlkségesek. Hihetöleg ezen rend

szahály a töhbi egyetcmeknél is be fog `hozatni.

Orvosirodalmi uidonságul legyen megemlítve, hogy

Dr. в с k stein ') Atöbb немеют] összeköttetéaro

lépvén, a kulföld legjelesb terményeít az меша

ves иезуит mezeién, német nyelven adja ki, l

позу Dr. He lle r, a Simon’ парном folyói

„так folytatását, „А rch iv fit r р hy по lo

gische u.patbologische Chemie und

н ic ro э e о р i e“ sth. ezim alatt также. А es.

k. orvostársulat által ez évben meginditott, s de

rék Z e h e tm a y e r il n k szerkesztése nlatt lévö

folyóirat is штаммы) nagyobb es nagyobb elter

jedést nyer, csak гама ideje, позу l'étezî! s'már

is, hir ватт mintegy 161 ezernyi вшиты ‚иш

Ш. Azonban ezen közpártolástvalóban meg is 6r
аешн’; шт ang лезет отв: np, mely ily rtf-y

vid idö alatt annyi s oly sokféle jeles синеве; a

dott `volna olvasóinak , mint éppen az emlitett f0

lyóirat, mely ekképen bìztosjövendöneknézhet elibe."

 

jabb idöben ismét nagyobb mozgalmak tapasztal

taltatlak , melyek az összes orvostanra nézve csak

хвать befolyáesal lehetnek. 1de «топи flikép

pen az új там: (docens) rendszcr, mely egyedul

képea az eddig uralkodott tanári egyedárueágot

megdönteni, és a tudománynak valódi выводам

biztosítani. —— Ugyanis Dr. Beer rendörkerlìleti

orvoa jövö octobertöl kezdve törvénytudók пё

mára _ rendkivilli fölolvasásokat fog шиш: a tör

шишек: orvostanból; ugyanekkor kezdendi el

Dr. Напишет, szinte mint спецы tanitó,

gyermekkórodai elôadásaít. Ezeukivlll tobben még

спасаете! nyertek nyilvános leczkéket tarthatni : Dr.

lain ezb nu er a börbetegségekröl, Dr. Du mm

reich er a sebészi kórtan fölöti. вата idö

mulva Viszanek fëon'os ur ia cngedelmet

nyerend egy elmekóroda elrendezése és fölállitá

sára. Dékánnak дача évre „шитые; Peach

tne rsleben, volt orvostársuiati топок fog

megválasztatni; reméljtlk azonban, hogy тез“

lnsztása esetében jeles elmekórtani томатами,

melyeket jeienleg oly лаву bévvel tart, Ш] nem

шву , annál is inkáhh , minlhogy hir szerint Dr.

Köstl alorvos és Viszanek kedvencz tanitvá

nya F e n chte r sle b e n gyönyöru elméletl ta

uitásait a beteßágy mellett gyakorlatilag alkalmaz

ni és fejtegetni szándékozik. '- Pr. R o sas a kór

házi orvosok számára olvasó-termet марком, hol

7 г. е. p. alkalmat nyernek mintegy 32 orvosi lap

olvasására, вы egyenliénti haza vitelére is. 

Ш Sulz , Rosas volt segéde, ki a kormúny költ

т

') Lásd a múlt inzet Kön'ijì's-meirtotések

` czimtl rovatot. л ' . .
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Kivonatok

по. А винцо:- (am.) мы

мы unpolnlól; Dr. Zirnmorniafrm-y u»

tán. A birâlatok és biráló перейди tan,

mely oly régi, шар maga a-gyógytanf, s a»

zon betegségek левым észleletéböl eredett,

melyeket a tiszla lerinészetgyógyerö авт

el s birál-_ujabb korban nagyon kétségbe

vonatolt s majdnem egészen ellagadtatoll.

Ugyanis, valamely heveny betegség a birá

шинам nevezett napokon válik-e el vagy sem,

ebbéli kémleletinket akadályozza azen körül

mény, miszerint nem тазик bizonyosan ki

számolni a betegség valódi kezdetét; azon

ban, hol ezt biztosan meg lehelett is ша

rozni, певшим, hogy éppen azon napokon

setnmil birálat nem következett а vizellet ée

izzadás által be, s а betegek mind a mel

lett fólgyógyultak volt. Másszor a hirálatok

korábban álllak elö, шансов meg késöbben;

пата megielentek és a beleg elhalt; ezeny

kivül lübb belegségek észlelletlek , p. o. at

alhasi hagymázlázak , hol semmi birálóv Шпе

mények nem jelentek meg, s a betegek meg

gyógyultak, úgy hogy azoknak vizellete már

többé iigyelemre sem tartalott méltónak.

издать fólölt pedíg a láz, melyröl a,

nedvkórtanorok. (humoralpatholog) azt tevék

fol, hogy. ада torrást (onction), a штат

felháhorodást @perturbado critic.) в e veg

elhalározásl, a шиш: швами, leginkább

ión ищи тот. Магнат alég, hogyî

MMWR. 194*

orvosi Евро]: - és

. Kiln, „бдит és orvosi kóroda.

ll. шт, ‘4. lület.
  

munkákból'. ` ' j'

l Il

”(тупила állelt be, hol ветшй Щ, hat 0l.

машинам vala jelen, söt inkábh a На

beálllával az Шара: megroszahulnì s наши

végzödni tapasztaltalotl. Szinte úgy láttalott

ay láz elöbb megszünni, mintsem a birálat

hekövelkezelt, máskor meg továhb шт;

slit némely jelenetek, mikel egyébként- hirá

lóknak lehetett vala mondani, éppen nem 0

lyanoként, hanem csak lisztán kórjele~

neliekként mutatkoztak, mikép p.o. az izza

(так a esúzban,_némeiy hevenykiiœgek, mi

kép a köhseny, mi maid mint. jo, maid

mint gonosz jel шт. elö. _ ide járnl még a

ma tetemes egyenetlenkedés, mely шавок a

birálatok védöi közt швеи, kik maid eme,

majd ama паре: akarák mint швам: el

ismertetni ;„_wváhbá» a birálalok тефте

záaában s érlelmezéséheni nagy bizonytalan

allg, вшивая. lehet-etlenség акта]: bebi

zonyitásáhan, ha “при az izzadásban él

vizelletben észlelt tiinemények, тандеме“

tani alkalrészeit legkeveabé sem Шпенёк——

I a. forrongott és нагим materia pecans-n1

összeñiggésben- állmbe: mindezl megfontol

ván, mi muda, ha a гашиша orvosok

hiedelme a régi штамп миазм megI

rendüle. '

De ha as акт: gyógytan adaptado

mányainak же, пёшегям а‘ ревущем

tekintjiik, щ kell vallanunk, мыча. birá.

Мок tanja шпат viadal vágásai шишщи

À
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és sötétségbe' suhantak el. _ Еду állítást sem
l'ehetett akker tïin/yeklrel' táìmogatni, minden

bizonyitás csak látszólagos vala. Észlelet el

lenében vivott, de nem vizsgálódott, nein

kémlelt (experimentált) senki, hogy a ter

mészetnek titkait kicsalhatta volna.

. ‚е f. I»
 

l Mihelyt egy forrlíbeteg a,_kórházba lépett,

azonnal, minden gyógybánás elöttfvizelle

atet kelle bocsátnia, s mind azon esetek kö

«.’ziil,-Íln_iket rìivideli felhord, egy sem ta

lálkozott, kinek vizellete mindjárt az elsö,

"та y második napon, ne mutans-_veins a se
' ET kétségekl Dr. Z-.ban is tamaméient. lateric.; mig a húgylńlásodik része,

hosszasb idö folytàban kémlelé betegei kiii

rliléselt s azoknâk vérét ,Y némii vllágot de

ritendö е tárgy körül. Szerinte _a katonasa'g

nál legjobb alkalom nyl'lik az orvosnak a bi

rálatok viz'sgálatára; minthogy a foiró bete

gek rendeseil képesek pontosan megmon

dani', Amelyl napon kezdödött betegségök; -

hielt a kat-onákat' Iegtöbbnyirc az örâllomá

son, ‘vagy a szabad eg'alatti fegyvergy'akor

l./l.«'~.1<özbeil> lepl meg а hideg-bmalom s be

tegségük elsò', vagy másod napján hozatnak

av павшим e borzalom forró beteg

ségekben, névszerint lobokban, oly èrövel

s hevesen til'nik fel az egéiizséges', virágzó

erejü katona-legényeken , hogy» kezdekedé

sének idejét egy könnyen elméjekböl el nein

vesztik. Ebböl ugyan már elöbb is eléggé

meg vala Z. arról gyözödve, hogy a birálati

tünemények, névszerint a ‘vizelletb‘en, teljes

séggel nem' mindég az úgynevezett birálô-na

pokon lépnek elö; minthogy ez különféle,

zavaró körülményektò'l ~`szokott íiiggni.n 

Ugya'nis elöször a vizeilet víztartalma s a ne

hezen olvadozó állórészek (sók) mennyisége,

másodszor a köriilövedzö' légár hévmérséklete,

harmadszor az idö, 'mióta a beteg a vizelle

tet kibocsátotta, 'sokat változtatnak a dol
gon. Gyakran Amindezen körülmények egye

аптек, az orvost meg'csalandók. 'f "

тип A leghatalmasb ellenható a húgyra _ll

mely minden egyéb idöt s pénzt raboló vegy-1

tani kém'leteket felesleggé tes'z“- a hideg.
Ez vala a legföbb szer, melyet Z. vizsgála

tai bévezetéseül használt, mviszerint Iminden1

тенты 0° '-_5° hévmérséki foknak kiteŕt.

l

mer a szobában 15°- 18° R. mérséklet а

_latt állott, ezt _éppen nem tevé.

Szinte l'gy volt a következö napokon is

a húgy, csak azon különbséggel, hogy azon

idöben, midön a' kóranyagok leghl'ivebben

ürittettek ki, a húgy a szobában' is leraká

sótartallnu iilepét. De ez soha sem történt a

birálókhak elismert napokon, hanem legin

kább a helybeli tiinemények 'esökkenésével

esett össze\)‘ úgy hogy a vizellet ülepe mint

a helybeli- birálatnak következménye ,d nem

pedig mint annak oka voit tekintendö. l0'

‘hid A láznak tehát, mikép Z. észletei meg

gyl'ízék, a húgybeli birálatokkal legkisebb

dolga sincsflegfölebb a húgyfestvény sza-A

porodását lehelne vele összefüggésbe venni.
Mert elsöben is Voly húgybirálatokat észlelt

Z., és pedig minö- és mennyise'gre ne'zve ki

tiinó'ket, a mint csak lehetséges olyan be

tegeken," kik egész betegségök folytában

semmi lázban Jnem szenvedtek; valamintgya

kori tvolt azon esetis, miszerint péld. tiidölo

hekban a vlobellenes gyógymód hathatós al

kalmazása щи“, mind a lz'lz, mind a helyu

heli tünemények az elsö 3  6 nap alatt tö

kéletesen elenyésztek ,'Í mig utána mégtöbb

nappal igen kitiinö húgybirálatok mutatkoz

tak.I A láz’ bizonnyal nem egyéb свара

kórtüneménynél , s ugyanazon jelentöségü,

mint akárnlely màs, péld. a fájdalom1 s minden

kor arra mutat, hogy az idegrendszer kö

zépponti "` organumaí rokonszenvbe' Ivonat

tak: tehât a kórfolyamatnak magasbra >ferri'le

tetéset éstovább harapódzását jelenti. E sze
lintoly ‘szerekhëzikellend намазан folya-l

l

»n

А l
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шедший; mlyek,.oly átváltoztatólag hatnak a

надоевшим, а kórtápra (psennoplasma), hogy

az megakaglályoztassék mélyebbv- és szilár

dabb gyökeret yerhetni. Igynem çsnka kór

tüneményt, hanem- miyel a hatálynakmin

dég egy, oka van -— а tünemény okát is, és igy

a kór Aegész lényegét meg fogjuk szüntetni. -—

Igy hat а chinin az ideges',_altesti lázakban,

bármi nyomda'juak -legyenek is azok, és az

_è_rvágás >a дающими , mielätt а kór»

’ góczban nemy következett be ely átalakulás,

miszerint ebböl,_eredöleg `a központi id_egek

izgata'sa általa láz fóntartatikes táplálta-tik

ée a kiömlött kórtán átalakulása szakait át

futnì kénteleníttetik. \,  д

„m14 fglytenos vizsgálatai következtében

` inkàbb anon subály tünt ki, miszerint forró

betegségekben, péld. gyuladásokhan, orbáncz

fajtákbana _kór >lefolyása 7, 14, 21; 28

nap, néha 4 `.és 11 nap alatt tökéletesen be

végzödëtt, és, pedíg `erre nézve a húgy

дюнами а2 elhatárzó jelt. 4Mert ezen napo

kon megszüntek a kórtünemények, mik kü

lönbözö, szahalyszerüï sorozatban fóllépni

látszanak ‚ч mig-,a helybeli tünemények ren

` desen már úgy tüntek el, hogy a betegek az

ágyat elhagyák s_némi gyengeségen kivül е

gészen jó épsègben lennilátszának; ellenben a

húgy tüneményeimindenesetre oda mutattak,

hogy a kórgóczban még oly korcsváltozások

történtek, melyek a kóranyag maradványira

s a megtámadt életmü tökéletlen helyre

állisására'f utalának.  A .helybeli bánta~

lem birálása rendesen ezen napok közepé

re esett,.így a.3 és 5 körül, az 5, Sig,

es Qig egész a 13-ik a 16 és 24-11: nap kö

riil,` mi szinte többnyire a vizelletnek би

kénytes ülepedéséböl а szobában észreve

hetö lön. 'A gyuladásokban mindég egyiitt

járnak a húgybirálatokkal a börön által tór

t/énök, s ritkán fogunk tüdölobot,'vagy 0r

bánczfajtát jóra fordulni láthatni, hol a bör

birálat .nem volnatl jelen ;` igen _is hiányzik n_

zonban ez utóbbi ott, hol a betegség halálgs

véget ért, mig а húgyban `az _ily esetekben

is .találtatnakkóros шмоток; s könnyen

szcmbeßtlenek. .5 ш '. n... у; ‚.!|

.a  «i Azon betegségekben tehát, талан _a

gyuladások, orbánczfajták sat., melyekhena

kiömlött kórtápnak genyes és nyálkás.átalalru-A

lása történik, ki lehetmntatni,-miszerintan

nak átalakulásával, a húgyban _s izzadásban

észlelt változások támadnak. Valamint az e

gészséges életfolyamat Inem egyébb, mint a

minö  s mennyiségben normal elö-.e vissza

haladó (pro-et yregressiv) ,átalakulásnak >(me

tamorph.) terményees `az.által jön létre,

hogy mind ketten'egyensúlyt tartanak: úgy

а. beteg életfolyamat sem áll egyébben, mint

hogy а kettö közötti cgyensúly megzavaro-i

dott, s cgyik a másik .fólött' `túlnyomó lesz,

vagy minöségük megváltozott. Mik'ép az egész

séges elöhaladó átalakulásban','az organikus

életerö minden áthasonlítható* (assimilarbar)

anyagokra rásiiti az életmiivesség bélyegét s

öket alkalmasokká teszì,'az Organismus вёр

lalására szolgálhatni, a midön azoknak vegy

tani minöségét legyöziúgy a visszahaladó

átalakulás abban áll,~ hogyvagy az életmü

ves, át nem hasonlltható anyagok, vagyzaz

életmüvek munkálata -- azßéletfolyamat ——

által elhasznált, kiüritendö anyagok, az éleny-

lèg behatásaaltal a tüdökben és a börnek

végponti edényrendszerében felbontatnak „s

húgyany, húgysav, sók s húgysavas amnió

nya képeztetik, mely azlállatilanyagok szét

bomlásának, vagy is а rothadási folyama'tnak

valódi jelleme. És ebböl tünik ki а visszaha

Iadó мышами a-vegytani rokonsági erö-

nek tulnyomatossága az f organikus "életerö

fölött. я - .« ;- .‘

 ‚- . О1у betegségekben шаг; melyekben az

organikus életerö elnyomatott,'vagy alásülye

dett, s а chemismus elö uralg, úgy találjuk,

о

.r t' ’.er!
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поду az (“выйти anyagok пешим а

lett -legtäbb organieus тщетен: támadnak;

úgy a húgysavas amónya tulnyomó mennyi

ßógben, a hármasvilió- savasjegeczek, me

lyek Z. szerint minden állati anyagokból ret

hadás által штаны: ki; a tejsav, mely a vi

‚вишен, ha azt ogy ideig állni хитин,

mindegyre вещами, mig löl nem használ

tattak mind azon alkatreszei , mikböl az leg

тишь képzůdhetik.

Ezen visszahaladó átalakuláson (a Hoff

mann Friednik Therapie sempiterna interna

ján) alapul valóban a betegségekben minden

természeu' gyógyulás; az (‚паи anyag ezen

tulajdonsága шиш, miszerint az a meieg,

a viz és a éienylég bebatása által szétbom

lik, némely betegsége'kbea nem is ké'pzel

hetö a gyógynlás.

A gynladáses betegségekben immár a

kiömlött kórtáp elöször oly шакалам

megy keresztül, miszerint az a vérbe felszivat

ván , az élenylég behatása által a lélekzéskor

jobben éietmüves tenne'nyekbe változhassék

м, s ugy iátszìk ez а betegség elsö napjaiban

mindiárt vógbe megy, minthogy utóllb, a hi

ведьмином után már iétre метчик a

húgysavas amonya- ülepet a vizelletben. Az

Шары: sorozata egymásután налипший, mi

különös feltételeken látszik alapulni; de min

dég húgysavas amónyával вешаем]: s azu

ш. következnek a hármas villósavas

jegeczek sat.; de Z. mindenkor, midò'n a kór

táp a genyes átalakuláson Шиши, azt ta

pasztalá, hogy utóljára a tiszta húgysavie

geczek vagy magán, vagy húgysavas amónyá

val együtt léptek fel. Ezen húgysavas jege

czek rendesen nem vétetnek észre, részint

'mail а labadozól. vinnen. шьье ngyelemre

méltónak nem tartatik, részint mert nem

igen feltünök. Megjelenésiik legbiztosabb je

le, hogy a helybeli tünemények egyidöbeli

mogszi'lntével, a gyógyulás hizonnyai bekö

vetkezend. Úgy sainte a betegek elboosáttásli

idejére nézve is igen jó útmutatást adnak.

Mindaddig t. i. mig azon jegeczek megjelen

nek , a heteg tökéletesen nem gyógyult meg,

habár úgy iátszanék is; ha öt a kórha'z

ból kibocsátallók, a beteg, e'letmübeni Году

vast tartó kòri'olyamatnál fogva, maid csak

újra könnyen visszaesnék bajába.

Mindenesetre a betegség nyomdz'liát és

szakát a kórarlyag ezen átalakulàsában kell

keresnünk, s az ontologusoknak igazuk van,

midön ök, inkább költöi ugyan, mint ш

dományos nyelvükön a hirálati napokat s a

betegség életfonalát, a kóréletmůség (pseudor

ganismus) életionali'lhoz kapcsolják. Ez azon

ban а kórok lényege ismeretében haladást

eszközöl, mi fontos eredményii loend.

Ha már azt kérdené valaki, hogyan

jött Z. oda, hogifv a húgysavas ammónyát, a

hármasvillósavas iegeczeket és tiszta húgy

savjegeczeket a materia' peccans szétbomlási

terményeinek tekintse, úgy elöször is fontes

auctoritásokra utalhat. Másodszor, mint em-y

li'té fölebb, ezen kóros húgyállományoknak min

den elemei a ti'lpban (plasma), genyben sat.

foglaltatnak; s harmadszor feltünö válto

gatas van az ülepek és oly vizellet k'ózött,

mely rostonya-tartalmu. És valóban nevezetes

az, miszerint a rostonya - hihetöleg, mert

mint kiiirülési anyag a vérhen jeien van-

rendesen már a betegek vére savója'ban ta

láltatik. Így lelte azt Z. két szemhetcgnél és

két tüdölohosnál. _ Gyakran a rostonya a

húgyban magánosan jön eiö, a mikor aztán igen

gyorsan rothadásba megy at, mialatta här

masviliósavas jegeozek képziidnek; gyakran

a húgysavas amonyával, a hńgysavas s a

hármasvillósavas jegeczekkel összekötve iön

elö. На magánosan fol-dnl elö a vizelletben,

úgy ez bizonysága annak, hogy szét

bomlz'lsa vagy azért nem történt meg, mivel

az elenylóg bellatása gátolva volt, mikép péld.
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heves foku meilhártyalobban, vagy tiidölob

ban; vagy mivel igen tetemes vala mennyi

eége, mint а szembetegnél. Ez ulóbbi eset

ben a savó eredetíleg rostonya-tartalmu vala'“,

a mellhártya és tüdölob- esetekben, hihetö

leg a képlödékeny izzadmánynak felsziva

tása által a vérbe véletett föl; meri. az elsö

érva'gások egészen tiszta, rostonyamentos sa

vót mulattak.

Typhus, febr. geslr. bilios. és vállô

lázakban Z. soha sem lálott a húgyban tlszta

húgysavjegeczeket.

Szerzö ezennel megsziinik e pontról to

vább érlekezni, megelégedvén azzal, hogy

e futó czikkel mások vizsgálalit is e tárgyra

forditá; utóbbi munkálatai eredményét össze

iüggésben terjesztendi elò'.

Ezekhez Dr. Simon Ferencz még

a kövelkezò'ket jegyzi meg utóiratképpon. A

gondolkozó és gyakorló orvos nem fogja

kétségbe vonni a birálatok elfogadását és a-`

zoknak a vizelletben s izzadságbani jelenlö

ségét; e mellett szólnak a gyógytan legna

gyobb auctorltásai. Más pont azonban, a bi

ráló napok meghatározása. A húgy és izzad

ság általi birálatokról sinosenek még tiszta

ismereteink, mert csak a legújabb korszak

nyujtá az eszközöket keziinkre, mik által a

zokal közelebbröl ismerheljiik meg. Minden

orvosnak van alkalma a liineményeketészlelni’

melyek a vizelletben mint birálatiak lépnek

fo'l, és annak minöségét s a beállott válto

zást a nagyilóosök és kevés vegytani szerek

kel kitanulnia; bár gerjesztené löl az ligyfe

leket az elò'bocsátott czikk további kula

tásokra.

Végozelül álljanak e helyen még né

mely jegyzetek a birálati vizellet fölölt, me

lyeket S ol o n (az Arch. general de medicin

ben) közöl. Ó azt jegyzi meg: ha a vizellet

csekélyebb, vagy 1015 specif. nehezséggel

bir, kevésbé szlnes, iehérnyétöl mentes, és

'fojtósav (salpetersà'ure) által nein сварит

1е, az akkor az úgynevezelt (anaemikus)

vérszegénységi húgy. Ha a húgy liszta,`ko

morszinii, 1015-nél magosb specif. nehézsé

gli, az akkor egészséges húgy, vagy az, me

lyet néha forró, vagy idiilt kórokban is talál

hatunk. На ellenben valamely forró belegség

lefolytában a vizellet 10--15 csöîpp fojló

sav hozzáadása után 2 V, _ 3 vonalnyi

vastag fellegel hoz elö, mely a folyadék kö

zepében lebeg, mikép a régiek Eneoremá

ja , akkor az a helegség birálatának jele, és

a húgyfelleg biràló (kritisch). A zavaros,

marhaszerii húgy (jumentosa) csak igen rit

kán biráló, de ha átsziiretve, a tiszta fo

lyadékban a fojtósav felleget idéz elli, akkor

az biráló; ellenkezö, midön tiszta marad.

A birálati felleg a fojtósav hozzácsöpögtelése

után vagy nyomban, vagy néhány másodpercz

mulva támad; a folyadék közepén képzö

dik s annak ötödrészére alásiilyedez, vizi

rányosan úszkál, sötét szinii, 24 óra mulva

magálól szétbomladoz; húgysavas amónyából

ан s hihotöleg úgy támad, hogy a vizellet

hugysavas amónyának egy része szétbonta

lik és savas húgysavas amónya képeztetik.

Solon megjegyzi, hogy éveken át

lett észleletei meggyözték öl a birálati felleg

valódi beoséröl, mely különösen kitünö for

ró belegségekben; a hagymázos lázban is

gyakorta mutatkozik, de itt a vizellet 'óssze

szedésének nehézsége, lökéletes észleléseit

mindeddig hátrállatá.

A hirálati felleg némely esetekben egy

szernél többször mutatkozik, igy a váltólá

zak mindegyik paroxysmusa utàn, valamint

a csúzban is és a himlö genyedése alatt. _

Nein képzödik a hányborkövel gyógyilott tü

dölobban, sem a nagy adagu salétrommal

gyógyitott csúzban, mely esotekben ezen

sók a húgyban gálolják a felleg képzödését.

Ha vannak is kóresetek, melyekben
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nem шиш épen tökéletesen gyógyulásra a

birálati felleg (tüdösorv vége felé): mindaz

àltal Solon tapasztalati tanl'tják, hogy ily

esetek nem csökkentik fentebbi észleleteinek

becsét. (Beiträge zur phys. und path. Che

_mie und Mikroscopie. l. Bd. 1843.)

т, Illes.

180. .lz izzadmányok átalnku

lůßßirólâ Dr. Engeltöl. Kiilönbözö

izzadmányok életml'isitése (orga

nisatie) ‘különbözö korszakban tör

té nik, s ez izzadmányoktól függ

a-z életmüsl'tés minösége is.- E

zen >kórtermény egész lefolyásában különbö

zö változásoknak alá vetett, melyek mint

mind megannyi kórszakok szemlélhetök.

1.' Az életmüvezet lefgöbh

fo k á h o z azen izzadmányok sorozandók,

melyekben legtöbb rostonya foglaltatik, s

melyek eczetsavban sejtszemekre (zeilen

korn) olvaszthatók föl. -— Ilyes izzadmány a

kiizzadó kóros rész számos edényeivel van

ellálva, melyek egymással egyesülvék; s e

termény mindég egyszerü hártya kórmunkás

ságának szüleme'nye. A mi a nevezett edé

nyeket illeti, ezek mindég párhúzamosan

futnak le, ritkán igen erös l'vet'képezve for

dulnak vissza, valamint ritkán ágaznak szét,

s 'ószve más edényekkel soha sem kötetnek;

 átméröjök mindeniitt egyenlö (mind meg

annyi azoknak könnyen való repedését elöse

gitö köriilmények).~ Ezen edényzet (vasculari

tas) fokozata igen különbözö; a kevés edé

nyü izzadmány  kötvény (Exsudat. - Bindge

wehe) igen száraz, kemény, s szintelen;

 ellenben az ilyes edénydús termények

nedvesek, könnyen szakadók, s átlátszók,

vagy sötét vörösök. —— Átalánosan

gyanazon izzadmány, egyenlö alkatu, s e

dénységéhez aránylagos minden kórváltozá

sokban részt vesz, melyeknek az ilyes ter

mény következtében a kólzéletmii alávetett.

ll

2. Kevesbé életképesha рогом

hoz hasonló feliiletü, az igen szivós, s ke

vesbé ruganyos durga, elgörbült, egyenet

len, elágazott, egymást minden irányban át

metszò' rostokból képzctt izzadmány, mely

hártyás terménnyel összeszó've taiálható, igen

kemény tapintatu, s alantfoku életképessé

gü. ~ Ezen izzadmányban _már a puszta

szem különbözö rétegeket fedez fel, sgórcsö

segedelmével e rétegeknok arànytalan élet

müves fokozata tünik elö, melyek кбит а

mélyebben fekvö feliéres rétegek magosb Тот

ku életmüvességgel ellátvák, mint a feliile

tes, szürke, vöröses, atlátszó külsö réte

gek. -Ezen izzadmány semmi lényeges vál

tozást sem szenved a csontuláson kiviil; s а

keményedések, sipolyok, visszérdagoke ter

ménybò'l könnyen eredhetnek. é- llyes izzad

mány egyszersmind az illetö részek asza

lyát idézi elö. Ugyan e képzetfokon áll egy

más rostos szövetü izzadmány is, mely

nek rostjai az elöbbiektöl abban különböz

nek, hogy kevesbé tömöttek, kis átme'röj'u

számos sejtekkel vegyitvék, s edényisége

éppen oly csekély. -— Ezen izzadmányokban

gyakran találtatnak barna, szemes {щёк

kepzeménl'ek is' Ham ‚ inisialman

3. Az alantabb foku. izzadmá

nyoknál, a sejt s rostokat~ képzö merö

részek lassankint fogynak, s а, vizenyes ré

szek nagyobb mennyiségben tünnek elfi;

elöbbiek mindég egy összefolyó egé-szet al

kotnak, környezvea hl'g részektöl.-De las

sanként a rostok kevesbé összetartók lesz

nek, s az izzadmányt övedzö falakra, mint

számtalan egyenetlen, különbözö átméröjii

termények rakódnak le, vegyitve egymással

összeforrott apró sejtekkel. -.i Kevesbé .tö-A

kélletes izzadmányoknál а rostok mindég rit

kulnak, s csak sejtek szemlélhetök, melyek

mégis szorosb összeforrások, hosszasb, fo

nal- alaku idomuk áltai magasb foku képzö
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dést árulna'lrf'el.` '-' Az alantabb fóku sejtek

végre, az elemi kerek vagy körkörös(ellyp

ticus) idomhoz' közelltnek, melyek külön

féle megaludt izzadmány termékkel ve'

gyltvék. ' ` '

.' 4. Genyes izzadmány, az elöb

biekhez némelyekben hasonló, attól mégis

belalkatára különbözik, 61! ugyanis genysejt',

vagy sejt-elemb'öl. -Utolsó kîìlönösen az iz

zadmányt majd pép, majd egész a tejhez

hasonló folyadékká, s majd egynemü, avvagy

pehely’ s morzsából vegyített anyaggá vál

toztatja. -- Szlne e kórterménynek vöröses,

sárgás 26111, vagy fehéres, a mint t. i. ha

marábbI тазу késöbb fejlödött ki, s a lob

gyorsabb, чаду lasúbb lefolyásu volt. Kü

lönben az ilynemîi izzadmány zayaros, érin

tetlen 'hagyva , iilepet képez.

5. A ~képzödés legalantabb fo

kán 61! az elemi szemecskékkel, genysej

tek, 's'sejtszemekkel gyéren ellátott izzad

111611у. —- Néha ezen izzadmányok száraz,

repedezett anyagot képeznek.

h' Nem minden izzadmány ké

p'es> az életmñsités legföbb fo

káŕa följutni.  Az 5, néha 4-ik fok

alatti , ’ mint legt'ókéletlenebb izzadmányok

szolgálnak a gümökórnak alapul. -— A 1611

izzadmányok а 3-ík leirt fok szüleményei; 

щетинками az егбз egyénéknél eiöjövö
roètonyás` izr`z.'.idmányok. Az ezen kór 1- 2-ik

fokára fel nem jutott termények vegytanivál

tozásoknak alávetvék, s pedig annyival in

kább, miné! alantabb foku képzeményüek.

Ezen kór’ kifejlését feltényezö alapokok, чаду

maga az izzadmänyban, vagy pedig az ezzel

érìntésbó jövò'l részek minò'ségében, чаду

pedig' mind ezen okok ‘ósszes hatásában kc

resendök. a) "Az iz'zadmánynál ennek meny
nyi-, s mingleges, s különösen a roetonya ésv

fehérhyének a vízhezi aránya (mely isl annak

száraz,J nedves, чаду hlg létét feltételezi)

e kóroknál fötekintetü. Az igen"szárazfva

lamint az igen vizenyes izzadmziny is aka

dályozza az életmüsitést, mint cz а gümös s

vízkóros e nemü terményeknél szemlélhetò’.

A gümös izzadmány elöször rostanya- s fehér

nyéböl áll, mely késöbb kiszáradva túró

nyává (Caseina) válik, s a képzödés legföbb

fokát akkor érte el, midô'n benne genysej

tek alakulnak, melyben különben annak e

gész léte alatt sejtszemecscsel vegyített ele

mi magok szemlélhetök. -—— Ezen eredetileg

fehérnyéböl álló izzadmánynak, háijá és

túróvá átváltozása akadályának f5 oka a

kellö nedvek hiányában keresendò'; kezt

szemlélhetni a tüdò'k, savós hártyák s nyirk

mirigyek giimöinél, hol a rostonyás izzad

mány lassankint megkeményedni 5201011.—

11у jellemü mellhártya-ízzadmány lecsapolás

által gümö anyaggá fajul el; s hda illy' kór

¿ermény által öeszenyomott lobos részekböl

minden folyadék lecsapoltatik, ez altal a

visszamaradt merö termény giimökórrai át

változása lényegesen elösegíttetik. Ha pedig

a száraz fehérnyés izzadmányra savós elvá

lasztás következikfiakkor az a képzödés

magosabb fokára jut, s genysejtekké alakul;

ezt bizonyitjáklä terok-gyik -croup ¿Sza

raz rostos izzadmz'myai, melyek hozzájárult

nedv következtében gennyé, annak hiányá

ban gümövé alakulnak. Hasonlökép fehér

nyés izzadmányok nedv hiányában giim-övé

mennek át. Ezen a rostonya és fehérnyének,`

hájjá és túróanyává, azaz giìmöanyaggá

való átváltozása а rothadás folyammal ösz

szchasonli'tható; mert éppen hol ezen kór'

terményhez kìvülröl legkevesb nedv járul,

(tehát annak közepén) kezdödìk az elválto
zás. A nedvhiánynak oka lehet annak le

csapolás, vagy nyomás okozta izzadmánytôl

eltávoh'tása, a közel fekvö részek kîsebbì

чаду nagyobb bövérüsége, annak minöleges

tömöttség'e, а vérnek arállylagos vizenyes
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sége, melyek is az izzadmány képzetére lé

nyeges befolyásuak (ugyanis elismert tény,

поем а kevesbé vizßnyes üteres чёт gümö

káros, a visszeres vér`pedig hksfehérnyés

izzadmánquna траты). -De azért ez áltai

nem állittatik , hogy а gììmökór csak ez

¿mon képxödhetö, s átaláuosan az ezen kórt

elöidézö 0k аппетита annak àrtgalmatla»

nitását. ,_ nzaz annak a тащи való lßrakódotl

méssiwliv elzárását elösegiteni láœzik. De más

részröl az igen vizenyeß izzadmányok is alant

мёртвый, melyek ha vizkóros jellemmel

birnak, а mqubnnf ioglalt шашку“ feloldva

untják, s Ig! az а szomszéd részek falaival

elegendö érinlkezésbe nem jöhetvén, meg

nemjegesìilnek. тещ az izzadmány élqgmügif

tésére sziutúgy szükséges bizonyos mennyi

ségü foly'adékùwalamint az n vegytani jege

sodéslwz kivántaük, . s szintugy 11111111

шча питать а. menü „111152193, ke;

veabülése. a взываем, valamint ezt а veg-y»

tanbán láini lehet. . Ide- sorozandók azon

kán-:arménka isn, melyekben egyenes részek

hamarìélßmiüsitése az egésznek kárával tür,

ténik; továbbá ide tartozik agony-izzadmány

ц, ‘ kulönößen ha, ozekben igen sok, vagy

igèn kevés életmůves тёще]: találhatók. Ekkép
agenyes izzadmány lnem csak vegytani te:-1

шиши igen különbözö, hanem egyszers

mind az életképesség különbözö fokaira

is felosztott; innen a genynek vegy- s

boncztani vizsgálatiból meritett különbözö e

redmény. Az izzadmány mennyiségének, an

nak életmüvességére чаю hatása még eddig

eléggé fölfedezve nincs; átalánosan nagyobb

izzadmányok nem képesek magokat шпате.

ша életmiivesíteni»

11) Ezen kórterménnyel érintésbe jövö

részek csak запутан bamakannak mennyi

s minöieges életmüsitésére, а. mennyìben a

таят, vagy. vizenyeßségv különbözö fokain

állnak, s ezen nedv~ élelképességi fokozat

által, а termény kórletolyását módosítják. 

Kevés levén a vizenyes rész, az izzadmány

nak magasb foku kiképezése az által is напы

tatik, hogy ezen kemény lobtermény ned

veknek átjárhatlan;  innen az izzadmányok

rétegeinek különbözö életképessége, melyek

közül a külsök а belsô'knél mindég 15111518

tesbek. Továbbá az ilyes izzadmányok an reá

jpk következetl. lobban, minthogy csak alam

foku életképességüßk, lagi'ólabb csakgiìmös

elfajulásoknak'szolgálnak alapul. А; izzad

mány életnügìtńqe iMelö-„ször :_

zo n h е ly enkeßdödik" ¿- 911 И Wé

sz-ik legifnkább, hell annaiia а kór

nészszeli össfzekötteftés'o [веш

nyegesb; mely éràxtkazés ha ваши.

а kértermény rendes kiiejlése пешей 111.1

na; — èllenben miné! szélesb az érintkezás,

annál gyonsahb annak ищем. 01у izzad

mányok, melyek csak egy helyt vagynak` a

szomszéd résszel összekötœtésben, nem bir

ván elegendó' edénnyel tengéletök feltartásá

ra, többnyire gümökórha шедшей át. Minél

bëvebb edényzetü a szomszéd rész, annál

magasb fokra fejlödik az izzadmány; s еду

életmü élettani munkássága- sem képes a1. iz

zadmányban magasb életképességet ветш—

teni, vagy azt táplálni, теге minden hatása

csak а kóranyag azonitására szorítkozik, а“;

с) к iilh atá sok mennyìre s mier

segl'tik elö e termény kifejlését? meghatá

rozni igen nehéz; - igy nyomás, gyúlóvali

vagy külléggeli érintkezés sat. гей kárté»

konyan hat.  нищими némely троп—

derabilis anyagok is az izzadmányok képzé=

sére nagy hatást gyakorolnak. „к; мм".

vk . Végre ismétli szerzö, hogy .az-izzad

mányok életmüsítését, nem annak lcörény túl

esö tényekre akarja állítani; - hanem meg«

mutatja, hogy ezen életmüsítési hajlam ma,

gokban az. izzadmányokban rejlík, s a kül

befolyások azt csak módosítják; в вы.
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lönbség az izzadmány s 'dmlény k'óztv abban

áll, hogy ez magasb életmüvezelre soha sem

fejlò'dhet ki. Tehát az eddigi tapaszlalatok

szerint csak 4 nemü izzadmányok támadhat

nak a vérbô'l u. m.. a) a rostonyás, erös

ilju egyéneknél; b) a fehérnyés, hagy

niázos, brigth-kóros, küteges vagy так vér

korcsvegyü egyéneknél, továbbá kisdedeknél;

3)a vizkóros; l1)a vérfolyásosizzad

mányok, mint ezl skorbútban szenvedöknél a

részegesek korcsvegyében-Säufer-Dyscrasie

- s genyforrásnál _ Eilergährung _ szem

lélhetô'. Ezen izzadmányokból erednek az e

ves, genyes, gümös, rákos, s másodrendü

vérfolyásos -secundt'ir  hâemorhagische 

izzadmányok. Miképp fajul a fehérnyes izzad

mány rákosjellemüvé? még eddig nincs meg

hatz'irozva. (Roeser's u. Wund. A. I. 2.) E s z e.

131. A ragńlyos küteges

павушбпбп Dr. C ohentól. Posenban

а Hi ld en b ra nd  féle küteges hagymáz

(lyphus exanlhemalicus) kél izben mód feletl

uralkodolt, úgymint 1829-ben és 1838-ban.

Eredeti fészkét a fenyitö börtönben rakta le,

honnan az egész városban terjengett el. '

Szerzönek, mint fenyitöházi rondes orvos

nak bö alkalma volt e kór lefolyásál észlel

helni. Az egészségi bizollmányhoz benyuj

toll ludosilásából a következöket emeljiik ki.

A betegség a nevezelt intézetben marcz. ha

vában kevés napok alalt 20 egyénen tünl
löl, kikl közül négyen áldozalul estek, mint-

hogy azonnal rolhadásos jelenetek, masfelöl

Зав- és hörglob, gyorsan _a bonczolat mu

tatása.szerint_fenébe rohanók, sz'óvetkez

tek hozzája. A kór ragályossága világos volt,

szintúgy mint a kezdetben legotl vele szegö

dötl lobos jellem, mely löleg a légulak gyu

ladásos bántalmában mutatkozott, mi leg

jobb sîkerrel, lohellenes, de .csak helybeli

gyógymódot igényelt. A betegség legföhbl

fokán bek'óvetkezett siketség szóló tanuja"

volt az agy-idegrendszexl` bäntalmanak. Orr

vérfolyás egynél sem mutatkozott.'_ A

gyógymódot iillelöleg," közönb'ós vala1, bär

mi gyógyszerek adaltak is. Föltiinö volt a be

tegségnek azonnal rögtöni megsziinése, mihelyl

a fogház teremei chlórmész- olvadókkal feos

kendeztettek- meg, s annak azonnali kiiitése',

midön april havában, azon véleményben, hogy

a ragály már számüzetett, a nevezett fees

kendezések megszüntetlek volt.Í Dr. Маг;

cinkovszki, az irgalmas sziizekkórintéze

tének orvosa, a következökben nyilatkozott è

kór felöl: a januárban' keletkezett, s az ori

vosok által ideges köleseny-láz névvel ne:v

vezelt kór', marczius havában жевать fokát

érte el. Lényeges tiinemény voll a vörös'
forró küteg; de a kórjellem változottia tisztä

gyuladásos" és hagymázos' кбит; Lefolyásä

im ez vala: csekély, alíg észlelhetö elöz-Ã

mények után, könnyeden megborzadtak ti

belegek hátukon vegig, tagjaik összeveret:

tek, forróságuk штаб, rosszullét, szomj,`

élvágyhiány, nehéz lélekzés, nyugtalan á-_

lom szállta meg бы. Harmad nap'on e till'

nemények öregbültek, okádozás állt he nö

` vekedö föfiijással, mellök szorongolt, ke-f

resztcsontjaikba fájdalom szálll, elkábult

utóbb a fö, szemeik kápráztak, fúleik zug-î

tak, s majd álomkór, majd álmatlanság'

nyugtalanitá а szenvedò'ket. Majd az 5, 7,_

9-ik napon, a lázmozgalmak csillap'odásáyalm.h

kitört a börküteg, mire aztánminden Шпе—

mények ideges szint öltének fel, s majd лог;

vosa versatilis, majd rothasztó надутая kof.,
pében mutalkozott az lisszes'l Ikórfolyamnt.,`

Igy haladotl a kór 14 napig. A belegek ekkor.

vagy a lázroham alatt elvesztelf,_„vagy lie-ì

tegségök per lysin kedvezö томные: vöan

néha csaló javulásra, a negyedik hélben is;

halált hozott. A kiitegprnelkedett, _érdestni-gî

’ pintatu, az ugynevezettllibabörhez'

vöröses pöttögelésekben mutatkolzott, melyek

_l
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keiner; _vörös alapon majd sürl'in, majd szét

szórvaákeltek fel. A` szét heveröknek meg

чада tulajdon vörös udvaruk. — А patécstól

Anyilva'ln e fótocskák a közepü

мы; me вишь
тщпййжце fülönbség azon esetekben, hol
alirothasztó láz következtében kögbejött (epi

genomenen) valódi patécsoknszegödtek hozzá.

_Namely esetekbenwkiißinösen, hol böségeg

izzadásñtört. Ibi, жидам jegeczhelyagcsák

crystallina) a vörös pon

go¿gçfiikë'illrîközél elszorva. Kitöl-ése után a küteg

lggyoâpét Лён böseges és vesztett komor

r fneaetébiil. Veszélyes hántalmak, mint á

 julésok, görcsiik sat. miket forró kütegek

kitiirésekor észlelhetünk, nem valának jelen;

ellgllàben nevezetes valau egy rögtön hallilos

eset, mely aukór ‘ótödikunapján „ a küteg ki
tiirese alkallînzllëll, eegyàlvérmjgs ,l erös testal

lfordultelö. y__A küteg Крити

sena niellen, a fólkar hajlásaimtört kl leg

elsöbb is, azután az arczon s a lábakon,

жатвы ‘а “ЬаЁЁЁ és halen. gknëyagukéìle

kègëlsel, a küteg haflvány.,„kékes szine llalá

los kimelietelt lioztag. Ankivirágzásd szaka 5

napig tiibbnyire, mikgr aztán a vö

r'îisîsîég= cs'ökkent, s csnpán halvány érdes

ség vala a böriinhtapint'haìó, mig a második

h'éîvó'êvel, iinom, korpaszerii lehámlással

vëgzöllö'tt a böbbantalom. —-- Ez idö tájban

gyakran 'vize'n'yösen daëadmk mega végtagok,D

шаг? ”а: e'gé'szl test. Ä kdr lefolyása alaìàtìl

gy'akhan 'állol't Ье òrrvërzés, hurut és о
lyás, mely utóbbi a lV vêäzélyesb kisérl'i ш—

ne'tiléhy vala. Маний ligas i'zgatîásuba e.;

sett ll bêlhuîamâsgìé béi-_görcs, `és( debielel

plilfàtïáil àllt_bè,`_ ' I u szo gal es

„мчит _ Эр l.” Qäëêlamlé;

затаи, elllaîlìi энный} _utóbb nyálká

silk, «езде чёЁё'ёупецеъ tifa ez “i kliörés

kezdetën álltjelô, 'akker трапа} elhalvànyull,
s 'majd visszalëgètt a küteg?F

is tloxpl uu . l..

iilfůblillyilre nagy,

nyugtalanság mellett halálos kimerletelt ho

zott. A hurut többnyìre mindég a tiidök és

mellhártya lobos bántalmán alapult, s a be

tegek nevezetos kl'nzójává lön. De halálossá

nem változott, söt ugy tetszett, mintha а

betegség általa lerögöztetnék s mintegy meg

óvná a fö- és has-zsigereket. A harmadik hét

ben bekövetkezett böséges turházás kedve

zöleg birálá a betegséget. Fültömiŕigylob

nem gyakran, s többnyire egy oldalon mutat

kozott; s majd mindannyian genyedésbe men

tek át e daganatok. A lábadozás hosszan

tartott, s hetekig fenmaradt tetemes bá

gyadtság, általános börvizkór, szájfene és

fenés lefekvés. A kór egyik egyénröl a má

s'lkra könnyens llamar ragadt el. Legnagyobb

fogékonyságot mutattak eránta oly'egyének,

kik. elöbb hideglelésben szenvedtek. Terhe

sekre is elharapódzott, de 5 évesnel [iata

labb gyermekeket nem észlelt e bajba'n szer

zö. A halottbonczolatok eredményei, a jár
vány változatossága szerint, különbözò'k va

lának. Azon esetekben, miknek gyuladás volt

alapja, a halál után annak mind a három

nagyobb iiregben nyilvános nyomai tüntek

elò, de legfökép a mellüregben. Sárgás ki

izzadmány a kopò'nya és keménykér közt,

tetexnes kocsonyás ömleny az arachnoidea

és pia mater каши, legfeltünöbben pedig a

nagy agykarély tetején; az agy maga igen

szilárd, metszés alatt csekély véres pontok ;

a'z oldalgyomrok kétszerte nagyobbak, sár

gils savó'val telvék; a tiidök a melihá'rtyával

egybelorrvák; mind két tiidöszárny alsó kaà

rélyán vonalvastagságu, súrgás, túrós iz

zadmány; a mellhártya tömlöjében tetemes

sárgäs, zavaros savó; a máj többnyire ép,

az epehólyag duzzadt, tele; ’a Iép nagyob

bodott, porhnnyó; a vékonybél helyenkénl ko
nioran festve találtatott. Kik hagymázos jel

lem alatt haltak meg, azoknak koponyacson't

jaiA` alatt tetem'es komorvörös vér, a keményf-
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kér edényci vörösen duzzadva, aviszores vér

tartók duzzadva, az agyállomány Iágyon, a

gyomrokban sok vizenyös folyadék, a liidök

fonnyadtan, теша, habos vérrel töinve,

a vékony bolek helyenkénl kékes edényre

czével átfulva talállaltak. -— E hulläk mind

igen gyorsan rothadásba indullak. -Legter

hesebb feladal volt, minden egyes esetben

a helyes gyógymódot föltalálni s alkalmazni.

A lobos jellem alatt-mi azonban legri-tkább

esel volt _ elmulhallan vala a lobellcnes

gyógymód s vérbocsálások. Ez által leg

gyakrabban a nemesebb életmiivekhezi vér

torlásokat kelle elháritni. _Midön rolhaszló

jollem mutalkozott, legsiikerosben adallak

az ásványsavanyok, névszerint a higilott és

oxygenált sósav, kezdetben egyedül, utóbb

izgató szerekkell mint káforral s végre ki

na- héjjal kaposolva. Nyálkás folyadékokban

a haslolyás alatt is jól szivelleltek, de azon

nal el kelle lölük párlolni, milielyl a basto

lyást örcgbilni látsz'ának. Ekkor mindenîpar

kodás oda czélzotl, hogy a rettegtetö tüne

mény megsziintessék. Kolombo és Ratanhìa

legsükeresbnek mulatkoztak. Hurullal egyiilt

járó esetekben az aqua oxymurialica csak

ugyan lelettébb izgatolt. igen jó halásuak

valának a has- és mellre alkalmazott meleg

eczet ~ bnrogatások. A süllyedö élelerök eme

lésére, a kábult fö, lorrósi'ig, álmosság el

hárilására legsükeresben használlatlak a lágy

meleg fiirdök, hideg leöntözésekkel. Eltöl

sem hurut, sem hasfolyás által nem kelle el

ijeszttetni, lia csak a fentnevezett tünemé

nyek azt igényelték. Но! egyes esetekben

nem látszolt siikere а többszöri leöntözések

nek, s félrebeszéd, álomkór, foleltébb sebes

érverés eszlelleltek, ott a mákony mérsé

kell adagai kedvezö fordulalot idézlek elo'.

Szerzö meg kiemeli végezetül ezen i

degláznak különbségét a hasdúczhagymázlól.

Mig ez osorvás ideges tünoményekkel kezdö

dik, mikkel @teinte штамп а aáàrolyäsulìf»

a remose-vakbél vidékén jellemzö fäjdúlï'

makkal egyiitt l'eltůnnelr, az alalt 'a шьет

hagymáz a lobosláz minden jeleneteivel lép telfl

mely fökép a mellzsigerekben ver душем,

s mi melletl a liasfolyások s a hasdúczrendszer

egyébb bántalmai háltérbe vonulnak. A llas

liagymáz csak hamar tompult alakot vesz

fol, mivel az altest jellemzö szenve, annak

felpuffadásával, s a hasfolyásokkal kilünöleg

elölép; az egyidöbeli agyszenv pedíg тать

együttszenvi tüneménnyé változik. A kiiteges

hagymáz ellenben egy4 _elkiilönzött új kór

szakban, mint izgékooy idegláz lép fel, si

mint kórjellemzö tünemónyt mutatja a tu

lajdonszerii, fent loirt kütegel. Maid a 14 ,

17-ik napon bokiivetkeznek a birálatok s a

betegség lassanként egészségbe megy át, mi

mellelt a böralatli vizgyiilemek fo' szerepet

visznek , hizonysagul a különösen szenvedett

börrendszernek. A dúezhagymáz semmi új

kórszakokat s e tekintelben'semmi biráló tü

neményekel. nem észleltet, nem végzëdik

megbatárzott napokon , hanem több hetekre

nyúlik ki, a midön a gyógyulás, minden viz

kóros bántalmak nélkül, kövotkezik be. S he

bár ez is képes ragáiyl kifejteui, mindazál-i

tal ez leginkább csak kisebb teremek rom-«_

lotl léggel megtelléséböl érlelmezendö; mi

dön ellenben a küteges hagymáz, küte

ges indulatjánál fogva, minden egyént .am

képességbe teszi, miszerinl a betegség egy

másik egyénben viszonllermödik. _ Végre a

bonczolat eredményei kimutatják a legeldön- у

löbb kiilönbséget. Az altesli hagymáz min

dég izgatolt állapotot tüntet ki nem csak а

dúczrendszerben, hanem a oseplesz mirigyei

ben is, mindenekelötl pedíg a vékonybél

legalsó szilakának takliárlya-l szenvedését,

melyben mindég majdnem шпага a tulajdon-a

szerü felcserepesedés (küteg), vagyis a fa

tyuhagymázosanyag lerakodása., lekély kép-i
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ze'ssel s itt ott a belek átfúrásával s nem ép

реп ritkán bélbghüvelyezéssel egyetemben.

Máskép пришить а küteges hagymáz, mely

nél a _gögsl'p és tüdök gyuladásos állapotja

félreismerhetlen, s a bélhuzam egykoru

szenve mindig a vékonybél felsö szilakában

tünik fel, s a mirigyek s a béltakhártya

szenve alárendelt fontosságuak. Mig végro a

dúczhagymázban a lép gépszerü felporhadt

àllományu, ugyanaz a küteges hagymázban

vérdús, szila'rd és szemeres. De bármi kü

lönbség uralkodjék is a hagymáz egyes faj

tái, ugymint: az agy -, altesti ,dúcz~ és kü

teges hagymáz közt, mindazáltal egy àltalá

nos hasonlatossági bélyeget viselnek homlo

kukon. Mire nézve lényegök is bizonnyal

egy, s ez okból a gyógymód is csak módo

sitása leend egy általánes szabály szerint el

intézett gyógymódnak. (Schmidt's Jahrbücher

der ges. Mediz. Bd. 28. 1841.)

Il l é s.

il’. дамок a íńdóvész s kü

lönölen a gümókór gyógytnnához:

N a s s etn l. A mily kevés sikerrel fáradozunk

jelenleg a tüdö-giimökór orvoslása körül: oly

bizonyos, hogy az orvos- tan, a jelen irány

ban tovàbb haladva, legalább a kór elsö szaká

han, holmég csak hajlam s kevés anyagi vái

tozás létez, ennek gyógyithatását feliedezendi.

Elismerve hogy a gümökórnál, nem

csak a helybeli képzödmény, hanem egy

szersmind az egész kóregyén szorgos fìgyel

met érdemel, a fìgyelmes szemlélö két fö

változásokat fedez fel, melyek elölegesen a

tüdò'bajjal semmi lényeges viszonyban nem

látszanak lenniz-ez az emésztés-za

var, - és az ebböl folyó hibás ve'r

készités.

Hogy 'a kezdò' giimökórnál vérgolyók

kevesbülése, s emésztés-hiány van jelen, elis

mert tény. Minthogy az emésztésnek a vér

képzetre való »befolyása oly lényeges s a

tüdò' -gümösorvasoknál létezö vér- korcsveg

el van ismerve: oly táplále'król kelletik gon

goskodni, mely az ép vérképzést, de egy

szersmind a gyengült cmésztést is elösegiti.

E tekintetben a tcjes étkek külònösen a

jánlhatók; -a tojás, felesleges fehére mi

att kevesbé.  Minden állatok tejei közt

a szamártej az, mely legtöbb czukort,

extractivas anyagot, s legkevesb saj

tanyt (cascina) foglalván magában, böven táp

lál, s az emésztést kevésbé terheli. Az édes

savó, mint szük táplálatu higadék használa

ш, más könnyii emésztetii eledelekkel kell

összekötni. A vnövény eledelek közül azok

ajánlhatók, melyekben Ikevës Tebérnye ‚ sok

czukor s olaj foglallatik. Sok fehérnyével bi

ró állati táplálék az emésztést igen akadá

lyozza; a rostonya igen ingerel; —- ak'ove'rség

legjótékonyabban hat; -innen magyarázlla

tó némely népgyógyszerck, mint az ebzsir,

olaj sat. tiidöve'szekbeni hatzisa. Ezek mellett

ajánlhatók a tejfiirdök, s a test szalonnával

való naponkénti bekenése, melynek sikerét

nehány esetekben tapasztalá. Sz. a nevezett

szalonna-gyógymódnál különösen ajánlható, a

börnek élénk munkásságban való tartása, `

gyakori langymeleg fórdök, a börnek kele

veli dörgölése; — de egyszersmind a legki

sebb meghiile's is szorgalmasan kerültessék.

A májolaj nem mindenektöl dicsért használa

ta sértetlen emésztést igényel. A mi a kór

okokat illeti, azokhoz az eddig szemiigyre

vettck közt még a következendök sorozan

dók. A görvély--okozta gümökór, mely

leginkább gyermekeknél szemlélhetö, elöször

a hörgmirigyekre rakódik le; -- ezen gi'lniös

elfajulásoknak további kifejlését, a kiilrésze
ken támadt e nemü fekélyek lényegesen hait»l

ráltatjak, melynek folyama különben lassu

s lázt-alan. Az ily esctekben használandó

gyógymód a görvélyelleni. A tüdök rendes

állapotjában az lblany használata igen czél
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irányos; annak ingerültsége enyhitö szereket

igényel. Továbbá nem tejes és tésztás, ha-l

nem jól tápláló állati eledelek használandók,

s e mellett kina- héj s más erösitö gyógy

szerek, a karokra, vagy mellre alkalmazott

kutacsok. A gümös tüdösorvnak másik `nem

ritka oka a hashelrészek különösen a

máj kórléte, dngulás sef.; ily esetekben fel

oldozó szerek, kiilönösen higany, köpöly,

meleg borogatások ~s kutacs ajánlható. Né

ha a tiidövész kezdetére a gy omor kórléte

is le'nyegesen befoly, s az e kórra hajlammal

biró egyének a kór elsò' szakában, szlvgö

dör- táji nyomást, gyomor-teltséget, s ét

vágyhiányt éreznek. Ismételve, hogy a дуо

mornak a vórkészíte'sre való hatása oly lé

nyeges, mely ismét а gülnökórra gyakorol

hat befolyást, ezen életmů állapotját az or

vosnak éber [ìgyelembe kell'etik venni. Ezen

esetben a gyomor erösb můködésc az aján

landó czél, mely is czélirányos hánytatóval

legkönnyebben elérendö.

Második föczél e kór gyógyitásánál a

bör élénk munkásságban való tartása. Meg

gondolva, hogy a börrendszer mennyi nedvet,

kövérséget , sós részeket sat. mind megannyiV

ártalmas részeket távolit ki a testböl, me

lyek abban visszamaradva könnyen kórkép

zetnek szolgálnak alapul; szükséges а bör

munkásságát élénki'teni, a nélkiil hogy a tü

dök az által ingereltesseuek. E tekintetben

ajánlható S te k es terpentín- olaj- s eczet

savból késziilt kenöcse, mely a külbör mun

kásságát elöscgiti a nélkiilî hogy- a légutak

ra ingerlöleg hatna. _E mellett szükséges,

hogy a beteg minden meghüléstöl örizkedjék,

ho'rdjon gyapot vagy flanell alsó ruhákat, s

ezeket ha lehet, minden 1 - 3 nap alatt vál

toztassa. Hánytató ha ajánlva van, többször

is adható, minthogy egyszersmind a bör

munkásságát is élénklli,`mely mellett kül

szerek, mint a mezereum s kutacs használata

el nem mulasztandó. Börkütegek, mint каш s

söm'ór visszaverése csak e kórra hajlammal

biró egyéneknél idéz gümökórt elö, külön

ben свай idült takonyhártya-lobot, tüdösorv

ra hajlamítót. Rendes lcfolyásu váltólàzak a

kór kifejlését hàtráltatják; ellenben a láznak

birálat elötti kina- héj készítményeivel való

elnámoysa, ilyes egyéneknél felette káros.

A mi a tüdöt тем, szükéges hogy ha

abban a gümö már kifejlett, a ve'rforgás se

igen sebes, se igen lassu ne légyen, mint

hogy elsö esetben a vérnek a tiidökkeli gya-A

kori ériutésbe való jövetelc, másik esetben

pedig a vérnek tiidökbeni huzamosb ideig

maradása által, a giimò'anyag a vérböl

könnyebben választatik el. A szívkór min-1

den gümöképzést kizár, mi is bizonyitja, /

hogy nem reudellen vérkeringés-, hanem a.

vérvegylethen rejlik a kór ok. Nenn csak tü

dö-s mellhártya-lobok, hanem nńnden lobos

mellbajok segítik elö a gümökór kil'ejlését. ——

Gyakran serdülö lea'inykákna'il> sches szivve

rés és lélekzés, nyugtalan àlom, nagy ke

dély-va'ltozékonyság szemlélhetö; ily állapot

gyakran átmegy gümökórba, miért is szor

gos ligyelmet igényel. Úgy látszik, hogy a

sziv és tüdök nagyobb élénksége е kór e

gyik tényezö oka, miért mértékletes égalj,

testi mozgás s lelki nyugalom ajúnlandók.

Véreresztések sükernélküliek, de a gyüszů

fü — digitalis,_ — kéksav, valamint a szópnö

nye s althea- gyökérböl левши, tiizes vas le

me'zekre tett lapdacsokból kifejlctt pára be

szivása igen jó hatàsu. -Hideg annyiban ár-l

talmas, mennyiben lobra hajlami't; - mér

sékelt leg, mit ily kórok gyógymódja ige

nyel; miért is gazdagoknak az olasz tenger

part ajánlható, kevés vagyonuak olly vidék

re költözzenek, hol e kór nem jön elö; s sz.

honñainak azon lapály  helyeket ajánlja,

hol a váltóláz leginkább honol. Városi lakás

ártalmas a мышам рогов lég miatt, mely
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a tiidökben könnyen a genyedés' kórszakát

siettetö lobot idézhet elò'. Ну esetekben ér

vágás csak akkor teendö, mikor a lob lénye

gesb, különben hánytató, ha szükséges több

ször is isméteive, а legjobb sikcrröl biztosit,

mely miné! hamaráb nyujtatik, annál hatá

Iyosabb. Bár намазан, vagy már e

löbb vért hányt légyen a beteg,

hánytató van ajánlva: ez Ша! akö

högés s nehéz lélekzés cnyhül, s élénkül a

gyomor mûködése; _ s igy jobb vérkészí

tés állván be, a tesi erösbiil, s a kórjclek

lassan eltiinnek. — Ellenajánlva van a

hányiató a jelenlévö vérhányásnál, - пазу

gyöngeség, sorvláz, s erösizzadásoknál.

А hánytatóhoz hasmenést nem okozó szcrek

adassanak, mint kénsavas horgany s hány

tató gyökér, mindegyikböl i2 szemert; vagy

rézvitriolból 2, hánytató gyö-kérböl-Ipeca

cuanha  6 szemert, (de ezen adagok kis

sebbithetendök is). Leghatályosb, ha a há

nyás egy ideig naponkint ismételtetik; ha pe

dig a betegnek пазу undora ezt gátolná,

legalább minden 3 -4 napban egyszer be

veendö. Ezen gyógymód czélirányos életmód,

s mind а két karra, vagy a mellre alkalma

zolt kutacsokáital segittetik elö. Az ezen kór

га! párosult hörgiob ugyan e gyógymódot

igényii.

Sok gond , bánat , mindcnnem'ú nélkii

lözések, kora házasság, önl'ertò'zés eef. е—

löidézte tüdö- giimökórnál gyakran semmi

láz7 de átalános gyöngeség szem‘lélhctö.

llt minden indokok elöleges eltávolitása mel

lelt, ajánlható a mezei lakás, tápláló eiede

lek, és lovaglás, - a gyógyszerek közül

kínahéj- fözet. Ha a паду gy'óngeség паду

izzadással, s kevés köhögéssel párosult a

Graves- ajánlotta következö gyógyszer: Rp:

мг. Cascar. unc. VIII. Chinin. sull'. gnsem. Ас.

sulf. dil. gt. XV. Tur. hyosci. dr. sem.; napjá

ban ogy evö kanállal. E gyógyszer, kiváll.

gyakori szabadbani mérsékeit testmozgással

párosiiva fényes sikerü.

Tudjuk 'hogy az áilati éieimüség а

benne honoló kórt mindég Iegyözni igyek

szìk; bár е уйвзышьёз? егб а gil'mökórnál e

löször igen gyönge, de késöbb eröshül, s

magát leginkább erös izzadás, hasmenós. s

sok kiköpéssel jellemzi; de ezen ös gyógy

erö a kór kiirtására elégtelen. 1. Az iz

zadast, ha ez nem túlságos, szükséges

fentartani , ha pedig az igen hö, s а betegei

igen gyöngiti, ellene Graves emlitett ke

nöcse használandó. Az izzadás hìrteleni el

nyomása эта! а kór lényegesen neheziil. 

2. Bár némelyek днищ, hogy a v i zelle t

ben e kór iefolyása alatt semmi kórválto

zást nem tapasztaltak: mindazáltal е neveze

tes elválasztás az orvos iigyelmét nagy mér

tékben igényii;  mely ha talán némely e

gyéneknél kevés mennyiséglben választtalik

el, az lang'ymeleg vizellet hajtó szerekkel в

lösogítendò'. 3. A hörglob, s az ezt kb

vetö takár, bár a kór lefolyására káros ha

tásuak, mindazáltal ha az elváiasztás пазу

mennyiségben штык, а saiamia-só, s

hánytató borkö mértékletes használatával e

lösegitendö; minthogy a kik'ópések a beteg

nek pillanatnyi enyliülést okozna-k. 4. A ш

dök munkásságát lenyomò, в ez Ша! а gü

möképzetct elösegítö vérköpések, a kórkép

zet elején igen ritkák, s többnyire ez már а

gümökórt követte lob, vagy pedigia kór

rész edényeinek rendkivüli teltsége овоща е

dény repedés szüieménye. 5. Nyir~kmi

rigyiob, vérkelések, китаец hasonló

kép az orvos figyelmét igénylik, a folyóira

tok több példát soroltak elö, melyekben а

himlö а már kifejlett gümökórt végkép ele

nyészteté. 6. Sy denham а kór elején ér

vágást, s több napokig hashajtókat használt;

sz. e gyógymód ki menvén `szokásbói, а

hashajtóknak a kór elsö szakábani -hatását
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nem ismeri. - Aljavulás kórszakában has:

náll ‚ 5 а már emlitett óvó gyógymód впаи

az. .A lábadozónak még évekig magára vi

gyáznia, egyszersmind egyéniséghez alkalma

zoll. gyógyszerekkel szorgalmasan élnie kelle

tik. -A húzamos ideigi mezei élet, s kuta

csok ismételve aiánlhatók; az erösitö gyógy

szerek használata, а hús-táplálék ingerlé

keny egyénekre káros hntásu. (Corr. Blütt.

rhein. u. westph. Aerzte 1843. 10, 11. sz.)

' E s z e.

A. помещён-1.91 (epilepo

“F11”  Babington B. G-tól. A rég

idök óta ezen szörnyü bántalom kinyomozá

sára forditott minden fáradalmak daczára

sem vagyunk a nehézkór sajátképi lényegé

vel tisztában, söl. legtöbbnyire minden távo

labbi okai elöttiink {ввезен ismeretlenek; hi

hetöleg azéri, тег: е kór ritkán foly le е

gyenest halálosan, s igy hirtelenében bon

czolások nem történhetnek, és mintliogy az

idegrendszer élettanában még mindeddig sok~

kal járatlanabbak vagyunk, mintsem ennek

kómna fólölt állandó alapos eszmét emelhet

nénk. Jelen kis közlésnek czélja nehány úì

fólvilágositási adatokat közzé termi a nehéz

kórról, s megmutatni, liogy az minden elet

miivi zavarból egészen fúggetlen és hogy az

gyógyitható._ A nehézkór minden életszakban

jöhet elö, mégis az életközépszakában rit

kább, mint az ifjabb korban, és leggyako

ribbnak mutatkozik a serdülés тщеты. —

Mind ließ nemet egyiránl támadja meg; Ва—

bington vizsgálódásai szenint ugyan gyakrab

ben jö elöa nönemnél. Еву nép-osztály, egy

láj, s égan sem marad a nehézkór által meg.

kimélve, vagy is_ mindenik csak egynemii

befolyást. gyakorol annak kifejlödésére.  A

nchézkór nem kizárólag emberkór; a ló is.

ki van léve a nehézkór bizonyos удивиш—

nak. Minden elôjel nélkül egyszerre csak

теза“ mnnkája lközben az állat, fejét ráz

za, bizonytalanul ртам ide4 Мот, néhány

perczig ezen állapotban marad, s aztángához tér, munkáját tovább folytatandó.

A hevesebb rohamok alatt tüstént fdldzfe esili

a ló, vagy elöször ide s tova száguld, я

aztán öntudat nélkül rogyik öseze, rángfnsok

lepik meg, tudta nélkül vizell, s ganéjol,

majd dühössé lesz, s ismél. elcsöndesül, de

а köriilei dolgokról semmi tudqttal nembir.

Miután hosszabb, vagy növidebl) ideig ily ál

lapotban voll, magához térv, éefolkél. Ku

tyák, macskák, söt hezárl madarak is gyak

ran hasouló rohamoknak vaginal: alńvetye. -..

Fokozatai szerint váliozik a nehézkór a pil,

lanatnyi, és többnyire észrevéllen öutudal. löl

függesztésiöl, minden érzék, és érzéseknek

több óráig tartó megsemmisiiléseig. -- Néha

némi jellemét találjuk benne а gutaütésnek,

néha a nöidegkórnak, ájulásnak, vagy heves

rángásoknak. Némer nehéz kórosokon a be

állandò rohamnak elöjeleit vehetni észre, me

lyek módosnlat, és targósságra nézve kil

lömbözök.l Ugyanís чаду csak kdrszellet az

(aura cpilept.), azaz hideg borzongenág, vqu

fájdalmasle nem irható érzés, mely агу lá

volabbi pontból , tóbhnyire a végtzigolimiq

néha a gyomorban sat. kezdò'dik ,‹ és 1011011

ként .hág fól az érzés közponljáigg, vagy. un

dort, föfàjásl, szédülést, szivdobegást szem

eleelétülést stb. érez a beleg, в ezen elö

pósták néha csak kevés másodperçzig, de

nella órákig, söt napokig tartanak el. Több

nyire azonban rögtön tér elö a rohem , úgy

hogy a beleg oly hirlelen nem is óvhatja

magát a lehetö veszléybò'l. Innen van, hogy,

némcly nehézkóros össze-ég, vizbe Ш, vagy.

vagyhelálosan elesik. Néha egégzen езжа—

löl: a rohamok kijzbi idök'ózök, de 31:11:18)

ban rendetlenül двадцати elò', s az 161111112

töhbé kevesbé egyenellen. Nem> rhin/imaA _[291

натощак ввёз; amm@ камыша, egyinás-ì

ra hirtelen, подезицивдрщ Á“, be.,
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Nöknél a rohamok többnyire a havi tisztli

lassal vagynak viszonyban, és mind két
nemnél azl évszak sokszor befolyással van a

kórrohamok elöjöttére. Gyakrabban jönek e

zek elö éjjel mint nappal , gyakrabban az é

tel ntán, mintsem elötte, gyakrabban inge

`riiltség, mintsem teljes nyugalom után; de

vannak elég kivételek l'e szabály alól. A ne

hézkórnak leggyöngébb foka kataleptikus

jellemmel bir. A beteg hìrtelen érzéketlen, s

‘óntudat nélkülivé lesz, néha némi lehellési

néhézségekkel látszik kiizdeni, elejti, mi e'p

pen kezében volt, de maga el nem esik, és

egyéb rohamai nincsenek; a rollam ntán,

mely ritkán tart tovább nehány percznél, a

beteg rendszerint bizonyos rövid ideig 'óssze

nem függö feleleteket ad, de nem sokára

teljes öntudata visszatér; vagy álomba me

rül, melyböl teljes egészse'ggel ébred ismét

fól.. Néha a nehézkóri rohamokat kiiiönösen

a beszéd, vagy látási életmüvek idöszerinti

szélhîìdése, vagy gyöngesége elözì m'eg. A

roham alatt gyakran csak az egyik oldali iz

mok', vagy különösen csak ezek vannak meg

táinadva túlnyomólag. A nehézkórí fuvalom

néha csak 'hideg borzongásból áll, mit un

dor, vagy hányás kisér, rendszerint a test va

lamelyik végtagján kezdödik, és vagy egye

nesen, vagy a gyomron keresztül hág fel a

föig; midön ide ért, kezdödik az érzéket

lenség az érzékekben. Innen származott a

zon gondolat, hogy a rohamot azon részeknek

összeszoritása által nyomják el, melyeken

át a kórfuvalomnak bolyongnia kell a fö felé,

mi nem ritkán sikerült is. Ezen fuvalomnak,

valamint magának a nehézkórnak ‘lényege is

ninos még kimagyaràzva. Nevezetes tiine-

mény az, hogy az elöbbinek az utóbbival

nem mindég szüksèges egybeköttetésben ál

lania; elö-jö az néha a gyomorszáj -fájásnál

` (caldialgia), a bárzsinghévnél (Pyrosis) és a

l “д

csorvaság (dyspepsia) másjkórjeleinél is.

‘Y Néha oly rendszeriien, annyira. meg

határozott órákon jönek elö a nehézkóri ro

halnok, és oly határozott elô'posták által je

lentik gyakran több napok eiött magokat,

hogy, ha szokványossá vált már a betegség,

annak bekövetkezését egész bizonyossággal

selò're kiszámolhatni. Hogy a nehézkór lé

nyegét valamivel közelebbröl kinyomozhas

Suk: fökép a nehézkóri rohamokat magokat

kell a velök egyenlö (analog) élet és kórtani

áilapotokkal összehasonlitanunk; továbbá en

nek'lényegére a kiilönbözö testalkatok, mér

sékméllyek, korszakok, nemek, és helybeli

viszonyok stb. észleletéböl következményt

venni igyekezniink; harmadszor illendöen

méltányolnunk a kór hatásait az'élet alatt s

a halál után, és végre fontolóra kell ven

nünk azon foganatokat, melyeket az orvos

szerek külölnek a kórra. Az álom oly é'let

tani'állapot, melyben elvész az öntudat,

és bár ez rendszerii állapotban lassanként

lepi meg az embert és kizár minden rán

galmi mozgásokat; még is ha megzavartatik,

kivált ha nyomás (incubus) által kisértetik,

némileg hasonlit anekézkóri rohamhoz. Ehhez

még nagyobb hasonlatosságot mutat a több

nyire rögtön bekövetkezett mély álom, me

lyet némi kezelések hivtak elö, és többnyire

rángási kórjelek által késértetik. A rögtöni

erös hatásu ijedségnek közvetlen foganatjai

gyakran felette hasonli'tanak a nehézkóri ro

hamokhoz: meggondolás, öntudat, izmok

önkénytessége, valamint az ezen állapotrai

emlékezés az elméböl ki van töriilve. _ Az

agynak, vagy hosszitott agyveiô'nek (meduilaf

oblong.) hirtelen iitései, rázatásai, s meg

rendltései néha hasonló fogananal jámak;

mindezt világosan tapasztalhatni az ily mó

don megölt állatoknál. Mindezen esetekben

hihetöleg ugyanazl a lcgközelebbi ok, mint
a nehézkóri rohamoknál. _ Az érzési közép-“V

e poni, és azldegek mllködései köznilszonyf
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>gondolóra véve, úgylátszik, hogy azon ok,

mely a közérzék (sensorium) egy részére

hatva öntudatot, és eszméletet (reason) szül,

midò'n másik részre külöl behatást, t. i. az

érzéki, és mozgató idegekkel 'ósszeköttetés

ben lévô're, foganatjaiban megfelelò' eredmé

nyeket hoz létre. Igya közérzékhen fészkelt

álomkór (coma) bizonnyal egyentársát (Ana

logon) találja a törzsök, és végtagok érzésì

s mozgató tehetségének teljes szélhüdésében,

és éppen azon ok, mely egynél az öntudatot

eltörli, a másíknál az érzö és mozgató tehet

séget törlendi el. Hol az értelmi és akarati

erök csupán zavarodtak, és rendes mükö

déseikböl kiiittettek, (inbecilitas, idiotismus,

insania) — ezen állapothoz hasonlót találunk

a vidtánczban, s más közérzési zavar okozta

bántalmakban. — Végre hasonlóság létezik a ‘

közérzék rögtöni megtámadásai —— igy a ne

hézkór, és az izom-görcsök köz'ótt, melyek

az érzési , és mozgási idegek bántalmai által

jönek Iétre. Bár az ídegeknek is az agyban

létezik középpontjok, mindazáltal a két emli

lett esetekben nincs ugyanazonság. Az öntu

dat elvesztése nem vonja szükségeskép maga

után a mozgatási tehetség elvesztését, s meg

fordltva. Ha a fólfogó erök nem müködnek,

akkor egyszersmìnd vagy minden érzésnek

(sensatie), vagy legalább az _erre való emlé

kezetnek el kell törülve lennie. Е szerint fól

kell tennünk, hogy bár a szellemi és állati

idegmüködések nem ugyanazonosok, mind

|azáltal mind két ideghatáskör hasonló okok

közbejöttével, hasonló fnganatokat tapasztal.

A tünemények kitanulása ily móddal igen

megkönnyiil. На például a görcs` tüneményei

és a nehézkóri öntudat nélklili állapot között

hasonlóságot lehet fólvenni , ez bennünket a

zon sejditésre vezet, hogy mindkettö az ideg

paránykák hasonló rendellenes helyzetétöl

függ, melynek következménye az ideg beha

tás eltöröltetése; s még e reudellenes hely

3.

zet tartand, nem képesek ezek můködései
ket - legalább rendirányosan _lhetölteni

A mi az életkor, testalkat sat. idevonatkozá

sát illeti, ebböl keveset lehet mást, mint

nemleges következést húzni. - А nehézkór

meglep minden életkort, minden népeket,

testalkatokat és vérmérsékményeket, ha bár

nem mindig egyenlò' fokban is. Nem függ az

lényegesen a vérkeringés állapotjátol, vagy

a rostok hajlékonysága, vagy meröségétöl;

az agyra történt nyomás a rohamhoz kórszö

veményt adhat, de azt nem hozhatja elö. -

Azért is elvetendó'k a nehézkórnak minden

fólosztási alfajai, mint: agynehézkór (epil.

cerebralis) has- nehézkór (epil. stomachica

seu abdominalís) máj- nehézkór (epil. hepa

tica), ideges nehézkór (epil. nervosa), méh

nehézkór (epilepsia uterina) sat. Mind ezen

különbségek csupán Íszöveményeken alapul

nak : lényegét tekintve a nehézkór csak egy

és ugyanaz. - Azon foganatok, melyeket

többsz'óri nehézkóri rohamok elöhoznak, igen

különbözök. Ez- utóbbiak néha a szellemi

müködésekben semmi zavart nem hoznak elö,

néha teljes esztelanséget (idiotismust) szül

nek. Gyakran az emlékezés, vagy más szel`

lemi müködések többé kevesbé meg vannak

gyöngülve, mind а mellett ezen zavart in

kább tekinthetni úgy, mint általános életmůvi

lehangottság eredményét, mintsem életmüví

zavarhól származottat; inkább kell származ

tatnunk ingerforrásból, mintsem gyuladásból.

Ugyanezt tam'tja a halál utáni vizsgálódás,

hol a rendirányos állapottóli csak legkisebb

eltérést is mutathat elö. A koponyacsontok,

пак, agykéreknek, az agynak és az ideg

rendszer egyéb részeinek is minden lehetö

rendellenességei találtattak már összelîiggés

ben a nehézkórral, de ezek csak másodlagosan

hozhattúk elö а kórt az által, hogy awk

minden egyes esetben mindig ugyanazo'n

egy hatást gyakorolták az idegrândszerre t. i.
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пыжnz à „дышит: ‘iegközeiéhbi aka,

'szü'lte bár azt éle'tmüves , vagy szellemihân

"тот. lé'nyege teh'át nîncs helyezve életrnü
rl`lves vîá'ltozatokban, hanem csak az egyes ré

“втесвкек (aziidegse'jiek) -helyzetének idas т

""1‘ЕпнЪ‘$2опуоз változatában 'keresendö az.

Végre а gyögyszereknek kórrai мы: kell

‘ ’kifürkésznünk, позу ‘а nehézkór lényegével

"-tisztálaa jìïh'essiìnk. Hol az izgatás 'életmüves

hânta'lommal van szöveményben, s attól

çfìigg az: ott ysemmilïêle gyógymódtól sem vár

пашни вубёушёзъ, vagy fól'vilägositást. ‘Hol

`ez vérböséggcl van összekötve, hol a rolia
mok csupän vizirányos helyzetben, 'vagy höI

'-efbéd штанами be, ott etvezetö шита

>âizerek szüksége'sék; de ezen kivételekkel е

lbetegs'ég'b'e'n засадами-(там а Tic douloureux

ben) 'különösen aj'ánlandók az ’idegzsongitó

smak, mint a “на, vas, вины, mireny,

'hol-gam'. 'A kénsava's ho'rgéleget szerzö ‘sok

" esetben igen'hatékonynak találta. -Ez'ng

«kissé erös жег, ‘és fukon'ként mindig'többlt

Ehetni Aaciagíit (36 szemerig) — а nélklil hogy

шток, vagy más kellemetlen маете}: yrnu

watkoznának ‘utána. -Szerzö a horg-»gâiicz

ыааш лет шина hánytatóbbnak, Ímint а

ïhmg'gâlîczcznl пением ‘1аЬ6асз-’5унгшёъ.-н—

Щит Iklvül némi жопами ‘igen jó segëby

тиши találtf a nehézkór ellen, mint ava

вы, lozìistöt, és aféketediröm gyökerét. Ezen

‘makaos kórban -gynkran шутник ~változtgit

-ni a Vszereket, îbár a ждущим ugyan

nz тата is; =do minden szerek közt még

i's rvelsò’ Ehelyet lérdemel a ‘vhorggálicz (vitrie

lum zincì). ’A 'légsavas ezüst (nitras argenti)

bär magában éppen 'olyan,'ha nem hatéko

fnyaìíb', -de azon kéllemetlen, általa okoz'ott

мизинцев, többnyire “vissza tart alkalma

Nzalise'ltól. Жрет]: az ideganyag módosulatai

btekinteté'ben Aïérvényes törvênyaz, позу а

vzon anyag штата ‘rögtön штанишек

Gly Ют, de mégis'liirtelèn ’ugtyanazo'nт

-dések teljes visszaáilitására képes.1gy vakltja

el néhá'ny másod-perczre а szemet egy igen

erös fénysugár; ig,I teszì siìketté ogy ágyu

dnrranás kevés ideig a ñ'r'let; igy vesz el ér

zékeny nöknél hirtelen aeszóllási tehetség,

s épen oly gyorsan tér ismét vissza. A görcs

rögtön áll be, s többnyire éppen olyan gyor

san tiin'ik el.' Ezen eseteknek egyikében sem

sziikseges elem az idegek elfajulása. Úgy

lehet azért nézni а пенёикбгЕ‘йз, mint ha

s'onló решит az idegmüködések 'fölñigges'z

ltésének, mely nem szükségeskép, vagy và

Ylamely életmiivi zavnrbóil nem veszi közve't

len eredetét; és bár igaz az, hogy abból állandó

káros foganatok következhetnek, mint ‘az

emlékezö tehelség elveszéscl és а ‘szel'lemi

lehetségek rongáiltatz'isa1l de ezek mégis in

ka'bb csak esetlegesek, Vmintsem lényeges'ék,

épen úgy, mint midön a görcs következt'é

ìben elszakad ogy izomŕost, de ez elsza'ka

dás a görcsnek nem szükséges eredménye.

Ezen nézetet igazolandja ‘hihetö'leg а hasonli

tais, a külöribözö s Aegymásnak etlenébe telt

egészségi ůlla'potoknak ‚ melyek alatt a ne

 

`hézkór elöj'ö, észlelése', s az ваша elöho

zott tlinemények; a `távolabbi okokna'k ñ

gq/e'lemmcl ‘tartása, melyek а kórt elöidézik

szintén világosságot adand е tárgyban, 'va

lamint végre a hasznosnak találtatandógyógy

'mód is. (Guy Hospital ‘Regorts Volum. VI.p. ‘1.

N ov á k S.

in. il “самбы!!!“ ¿egy hij

‚шпации, a yvůlilólańz-nmk clô

‘Mlůß'ůlfluä Br. 'Sfélaü;e`ü, Azon

észrevétel, Вову az újonan támadott »váltó

fláz zkedvezö'hefolyással lv'an a ênehéz'kc'n- .lafo

llyásńra neme, toväbbá аист-пагоды, mely

ezenìbetegségek кап, mind a körszakos lafo

Aiy'ás- ,mind fpe'dig arpa пьёт létezik , ¿misge

'rint miniiv а 'ш . катал да 'bêtegség lirßhnnmnal

.s my«usmaz-egyäïersmind'innemegésm шина, @s ‘etméäzën ‘a “www” тете а

ù
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betegek egészségeseknek ищи тщис

zeték szerzöt azon выбоина; а nehézkór_

gyógyítása tekintetébò'l az életmůségbeu vál- -

tólázat tàmasztani. Ногу ez utolsó betegség«

nek sajátságos t'úneményei elöhozattathatnak,

már Rosta n щита meg', ki а beteget

1 34 Ч? óráíg hideg fürdöbe téteté, innét

pedig a szobának fölmagasztalt hévmérsékle- '

te mellett meleg ágyba тетею. Ekkép mind

а három kórszaka jelent meg а váltólázi ro

hamnak, söt ezen rohamok többször magok

Lól is tértek vissza, habogy ezen bánásmód,

Lürelemmcl s a körszakosság szoros тешат

tásávai, шт napig használtatott. Sz. игуан—

ekképpon hánt betegeivel, csak azon egyet

len különbséggel, hogy шока}, пащшгаб

helyett, könnyü öltözetben aìhideg Ю; щит.

tásának сене ki; de maga is hozzá te`szi аи, __;

hogy bánásmódját azon esetekben ,_gondoljp

csak а1Ка1та2Ьаъ6па1к‚те|уейЬеп már a többi

неге]: siker nélkül alkalmaztattak; s ellen

ben semmi sikcrt. sem vár töle akkor, ha а;

betegség az ide-gközpontoknak élelmůwes váyl» \

tozásaitól függ. L _ _L

Két kóresetct js, каш , melynek швед;

egy 38 éves férjtelen абс illet, ki már i2 езж—

tendös életkora óta sAzenvedetl ezen betegség»

bcn. Eleinte rilkábban зашей clö a rohamok,

26-ik csztendejétöl kezdve, a mìdön a bó

526111 egészen kimaradt, mindinkább вуз]:

гаЬЬал és erösebben, minden 4, söt min

den 2 hétben is цацек azok Yissza, smin

den szcrekkel >egyenlöen daqzoltak. А fónleirt

bánásmódnak mintegy 20 napig шпон alkal

mazása után a váitóláznak täneményei eu

magoktól állottak be, s lassanként >ìsmét,

megszüntek ,__s,velek együtt a nehézkóri rg

hamok is, melyektöl az asszonyjelgnleg már

4 évig ment maradt.

Еву másik nö, kí szintén má.:` 14 es:

tendös korától szenvedett @zen bajban, в.

gyéblçépt. azonban o_gészséges volt, oxen bá

ц.

ч\.

násmódot 11 napig' haszuálta, s 2 agés; esz

tendeig a rohamoktól ment шагам. Késöb

ben ugyan съев rohamok ismét beállottak,

de sokkal enyhébben, s nagyobb közidöt

hagyván тазик után, s 14 napi orvoslás u

tán ismèt elmultak, s azóta. többé vissza sem

tértek. (донги. de Montpell. 1844. Febr.)

Meczner.

13.5, тимин-запуск анис...

vegyekrôli tanitmányhoz': (Dr, En

gel Józseftöl.  A vér szabálytallalnsáÁl

gainak megîsmeréséh'ez két út vezet: a vér

nek természetboncztani tuIajdcmságai"` válto

zásainak pontos tanulmánya, s a'z izzadmá

nyokénak vérhez álló viszonyaikban. De hogy

meg lehessen a vér szabálytalanságait, а
mennyiben ezek alkatrészeinek `vegyarányaî 'y

ra, vagy változásaira vonatkoznafc7 határoz-`

nunk: szükség elöbb valamer szabályt meg

alapítanunk, még pedig minden életkorra

nézve egy különöst. А) Újszü заменим

olyan állapotban találtatik a vér, mint ko- '

ró'soknál hagymáz-, vagy kütegekben azaz;

fehérnyés állapotban; a vér folyadéknak ola~

jos álloványa, s sötét, fekete vör'ós színe

van; a rostonya bizonyos szívóssággal ragad

hozzá, s be nem szürödik a szomszéd hár

tyákba, ha csak a rothasztó fóloldás már bé

nem дно“. Ezen vér-sürüség miatt Qsak ké

sön támaduak hulla-fótok", s a ñnom hajszále

dénykészületü térimbelek csak igen kevés

vért mutatnak elö. A vérlepény csak a szív

ben, még pcdig annak mind 2 felében talál

так, össze nem álló s nyomás alatt sürü

folyadékos` tömegre válik' szét; soha sem vé

tetik rajta rosto nya- kiválasztás ész

re. A vér csak` nagyobb visszerek, és szív

üregekben штанами; a környékes edényex

többnyire vérszegények; a beléletmüvek kís~

sé vérdúsabbak. Kórállapotok: A vér-_

nekv megsürüsödései savós kîizzadmányok kö

vetkeztében sokkal gyakoriabbak ezen kor«

. ‚ y . .,‚ _
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ban, mint késò'bben, s magasahh fokot ér

nek el. Az állomány-kisebbüles térime-öreg

büléssel gyakran képlödékeny izzadmányok

kiséretében jelenik meg, a vértömegnek

mutathatni. Hogy az izzadmányok székeiröl

lehessen következtetést vonnunk, sziikséges,

hogy ha rendes helyeiken találtatnak, a

‘zok nagyobb mennyiségben legyenek jelen,

mint akkor, ha rendkivüli helyeken fordul'~

nak elö. Egyenlö mìnöségii izzadmány-képle-ff

tek, több helyen egy idöben elöfordulók kór-l

mintegy sülyös átváltozásaiban. A rostonyá-v

Anak önkénytes kiválása, igen magas foku

vérre mutat. A vérnek szine sötét-ibolyás,

megsürüdölt vérnél, vörös barna, vérsze

génységnél, s szenyesvöriis, lligl'tott vérnél.

Az izzadmányok újszülötteknél fehérnye

dûs-és rostonya-szegények. B) Az elsö

férfi korban, (20—40 é.) a vér ritkán

alszik meg а visszerekhen, kissé összefu'g

göbb a viznél, barna vörös, nem fóst, és

zsir-fénllyel bil'; a szivben lepényre és hl'g

vérre oszlik, mely utolsó a visszeres vérnél

hígabb és kevésbé fóstett; a lepény nagy,

összetartó, rugékony, barnavörös, s néha

feliilete'n rostonya-kiválasztmányt is mutat.

A veröczevér sürl'i, sötét vörös s rostonyá

jának kiválasztására általában nagy hajlamot

mutat; ez ugyan is azon életkor, a midön

heveny véráttételek legköllnyebben nlennek

végbe. C) Amásodik ferfi k0rs`zak

ban (10--55 évig) a vértömeg kisebb, a

visszerek vél'szegényebbek, а vér sùrübb,

barnav'órös, kevés, vagy semmi rostonyát

sem valaszt ki, solia, vagy csak igen rit

kán történnek hevelly vérváltozások. D) Az

agg korban, a vérnek mennyiségo igen

kicsiny, a vér hig, aludék nélkiili, rosda

világos barna színü, nem föst, de az élet

müvek mind halványak.

Hogy izzadmányokról következtetést

lehessen a vér minöségére húzni, szükséges

hogy azok bizonyos mivoltuak legyenek,

mely a kor- e's életmiivekre nézve, nie

lyek által ezen kiizzadások tórténnek, kiilön

bözö; az újsziilöttek izzadmányai fehérnyé

sek. Hahogy a kiilönféle életkorokban más

léle izzadlnányok jönek elö, akker az ezek

nek megfelelö vérminöség könnyen ki fog

ismei fontossággal birnak. Ámbátor az izzad

mányokat mindég frisében keilene megvizs

gálni, mindazonáltal mégis gyakran öregebb

izzadmányok is nem kis fontosságnak, ha

hogy azokban bizonyos, külsö-befolyásoktól

független àtalakulások jönek elö. (Zeitschr.

d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien l. 1.)

Meczner.

186. „синеве! úíńni kór

Ьопс': Gourbeyre lmbert-töl. Szer

zö egy általa látott eseten kivül még más, '

euibereken és lovakon tapasztalt eseteket

összehasonlításba telt egymással, és mint

kórboncztanor, ezekböl következe'seket vont.

A dermenet ösmertetö jelei: a gerinczcsa

tornában talált véres, többnyire sötét szinii

izzadmáuy, a kemény kér és csigolyák közt,

az agygerìnoz kemény és lágy kérének átszü

rödései, verfótjai, és vörös szl'nzete, mely

jelek legjobban tünnek ki ott, hol az idegek

lefutnak, és a gerinczvelönek mellsò' oldalán

többnyire nagyobb mértékben mútatkoznak

mint a hálsó oldalon; a lágy kér megvasta

godása; a gel-incz velö meglágyulása, mely

lágyulás vagy a melsö velökötelekre szorl't- .

kozik, vagy ezeken jobban ki van fejlödve,

mint a hátsó velökötelekcn; a meisö ideggyö- —

kerek_ vagy idegtörzsökökl.ek sàrgás szine

zete, és összeállásuk gyöngülése; azon idegek

nek vérreli szürò'dése, melyeka sebben vég

zödnek, ha ugyan a dermenet sebzési volt,

midön egyszersmind a közös idegk'ótelekhen

a megfelelö szálak meglágyultaknak találtat

nak, az ideg gyöngyhátszinü kinézését, és

áttetszöségét elvesztvén, zavarossá lett; a
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zon idegekn'ek szürődzése, melyek a gött-

‘kai jeleneteknél fogva kipuhatolt, jelen lévő 'csösen kifeszült ízmokhoz mennek; az agy

lágyulás jelen lehet, de hiányozhat is. Ezen

leletek minden esetre megfelelnének az élet

s kórjeltani eszmének, de maga a szerző is

megvallja, hogy vannak oly tapasztalatok,

melyek azzal össze nem egyeznek. Igy pél

dául: Matuszinszki az 1837-iki Gaz. Med.

de Paris-ban egy értekezést közöl az újszü

löttek dermenetéről, mely 20 saját, és 19

idegen (Siébold ‚ Hinterberger, d' Outrepont,

és Billard által közzé tett) vizsgálatokon a

lapszik. ' Saját tapasztalatai közül 165zor bő,

fekete, folyós, féligaludt yérömlenyt talált

az egész gerinczcsatorna hosszában; csak

nem mindenik esetben szűrődzve és vasta

go'dva találta a gerinczvelő puha kérét; két-t"

szer igen vörös volt a gerinczvelő, egyszer"

^ jön létre. De ha szivkór van jelen, akkor:meg vala lágyulva, egyszer keményedve, és

minden más'esetekben a jelen volt'gerincz

csatornábani kiizzadmány daczára is szö

vedéke, összeállása és szlnzete egészen

váltOzatlan volt. - Ide járulnak még azon

vizsgálatok, hol a'gerínczvelöben

nek’ hártyáiban semmi változások sem ta

pasztaltattak. A mint a dolgok most állanak,

S en

el kell fogadnunk azon tételt, hogy a derme- '

net kétféle körülmények, vagy föltételek mel

lett alhat elő: t. i. a gerinczvelőben, sen

nek hártyáiba'n találtató pangás következté

ben, mely több módod hozathatik elő, és a

gerinczvelő ellágyulásába megyen át; -vagy

heves végponti (peripher.) izgatás.következ

tében, mely magában a gerinczvelò'ben sem

mi boncztani változatot nem hoz ugyan elő,

de visszható izgatást, és végre gerinczvelői

szélhüdést eszközöl. -'- Ezen különböztetések

által talán kiegyenlitethetnek a bonczered~

mények közt ' mutatkozó ellenmondások. '

(Gaz. med. de Paris 1843. Nro V27.)

N o v á k.

l”. A slivbetegségekról áta

lábán: '- Dr. Willis R. után. А physiw

szkaórok átalános, vagy helybeli jelene-'

teik miatt is nevezetesek. Mint kísérő tüne

mény gyakran már korán jelenik meg a rövid

lélekzés vagy szlvszorulás; így“ szívdobogás

is közönséges kórjelenet. Ezek öregbednek

gyors menés, vagy futás alatt, úgy szinte ke~

délymozgalmak után. - A szivbetegek álma

nyugtalan, sirtózatos álmoktól háborított. -

Gyakori tünemény az náluk, miszerint alig

szunnyadtak el, azonnal rögtön fólrettennek

s köhögnek, minden köpés nélkül. Valószinü

leg ezen tünemény a tüdőkbeni vérforgás gá

tolásából ered. Ha a test egészséges, úgy

az álom alatt a lehellés meglassudik, s mint-l

hogy az érverés is gyakorságában csökken,

tehát a vérforgás és lehellés közt egyensúly

vagy igen is sok vér tolonghat a tüdőtérbe,

vagy viszont; a szív nem képes annyi vért

felfogadni, mint neki a tüdővisszerek hoznak.

Е miatt a tüdőkben vértorlás támad, a be

teg aggály közt felébred, s a lehellési izmok

hatalmasb feszítése által igyekezik a fúlás

veszélyét elhárítni. lly betegek a szivtájé

kán kellemetlen érzésről, vagy valódi fájda

lomról panaszkodnak s hal karjuk elzsibba

doz. Legtöbbnyire, ha tovább tartanak, aszív

kórok, körükbe rántják az általános jólétet is. ‚

Az arcz elsáppad, leucophlegmás lesz, s

mély szenvet mutató mélát ölt magára. Az

életműség munkálatai lassúk, mi könnyen

érthető, minthogy azon életmű szenved,

melytől minden részek folyvásti fóntartása s

táplálása függ. A szlvkórokat rendesen a test

különböző üregeiben sszöveteíben lévő savó

ömleny kíséri, mely kezdetben helybeli, u

tóbb átalánossá válik. -- E savóbeszűrődést

legelőbb is az ágyékvidéken s az alsó vég

tagokon észlelhetni; de W. azt véli, hogy

mindenek előtt a tüdő állománya bántatik;
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5 a szoros vizsgálat tüdövizenyt. тащат! 1113! rögtöni 1611611651 116662563, égetö mellfájás,

 

1111161 a köhög'és és ne'héz 161161165 ered. 

Anasarca es ascites lesznek а késöbbi ered

ményekqs inkabb a hiányos vérkészitésböl,

mi a tiidö bántalom következtében jön lét

re, látszanak támadni, mintsem а szivbeli e

römiives gátoktól. А vizenyös` daganat а vég

tagokon, a bokákon kezdò'dik, s rendszerint

cstvo nyilván feltiinik, majd felhág а térdig,

626166011- és llerékig. Legkésöbben fejlödik ki

а vizkór a liasban; s a mellvizkór (hydrothe

гах) majdnem állandòul megelò'zi а llasvíz

kórt.. А húgy éjon bövebben megy el, s hal

vány, ülep nélkiili 5 fojtósav, vagy csontok nem

mutatnak benne legkisebb fehérnyét sem. —

Ezen olvasztó húgyömlés 111611611. többnyirc а

sziv bal nyilamaiban gát 5 túltáplálás van je

1611. A vizkórt a nehézlehellés (dispnoea) foly

vást kiséri a baj hevességével egyenlö a

rz'myban, s a legkinzóbb kórtüueményekhezi,

tartozik; gyakran egyedüli oka a halálnak is.

Másik kisérö `161611131 a mell és has-zsigerekhez,

nemkülönben az agyhoz való vértorlás. Oka

kettös lehet; vagy az öregbedett szívmůkò'

dés nagyobb arányban taszítja а vért azon

életmüvekhez, mintsem azokból az visszatér

1161116; vagy а visszai'olyásnak valami akadá

lya a szivbcn okozzaa vérnek azokbani meg

torlását. Egyébiránt a tüdök és az agy töb

bet szenvednek ez által mintsem a haszsige

rek. Jelenleg clismert tény az, miszerint

vérköpések, 65 sze'lhüdések, а szívgyomrok

túltáplálása alatt elölordulnak. Ekkor valódi

vérömleny jön létre; a midön а halál 11166—

szélhüdéssel köszönt he. А tüdöket 615261

vén, mintegy hegedt vértömeg 'ótlik sze

miinkbe, s az egész tüdö állomz'mya hegedt

vérbe enyészett el. Evérhegedmények körül

irottak; a szomszéd szövet edényei hig

vértöl duzzadnak, mely а metszéslapon nyo

más által mintegy szivacsból szivá'rog elò'. 

А tüdövérzések jelenetei szivkórok' alatt;

a beteg érzi, mikép a bélehellett lég nyúlós

folyadékon тегу át: 61 hezd köhögni s vért

köp ki, mer csekély mennyiségben habzó s

piros, erös vérömlésnél pedíg vör'ós és 111.

gan folyó. E jelenetekliez járul egyidò'ben а

hidegroham: а hör száraz s‘összehuzódott,

a végtagok hidegek, a fogak „620562111.—

Szlvbajjal járó vérköpés ugyan nem cjti a

beteget mindig rögtöni halálos veszélybe, a

zonban néha még is rögtön ölhet. Agytorlá

sok, söt vér'ómle'sek az agyba 5211116 kisérik a

sziv bajait; а betegek tompa, tartós föföjás,

nehézség érzetéröl panaszkodnak s álmosak;

az arcz vör'ós, 65 duzzadt, gyakran mintegy

felfúvott, halvány, vagy sárgàskék. E 111116

mények késöbben, korábban beköszöntö

szélhiidésnek jóslói. Ha az altesti zsigerek

boncztani viszonyàt tekintjük, sziikségeskép

kövotkezik a szivbajoknál azoknak йога meg

beœgedése. All ez а májról fökép. А legiöbb

szivbetegeknél a májat nyilván az Álbordákl,

szélei alatt kidomborodva érezhetjük, 5 а

jobb rásztba kevesbé, többé elterjedve', 6

gész tériméje nagyobbodott, úgy позу 161

felé a melliiregbe emelkedik, 5 а már 161626

lélekzési nehézséget bregbiti. Akármi ешь

dály, mely а sziv és tiidökben forgó vérnek

útját megneheziti, 5211116 11 májban is képes

következöleges vértorlást sziilni. — Hogy а

gyomor és belek szinte vérrel dúsak, azt а

folytonos, húzó, tompa fájdalom, étvágy

hiány 5 zavart emésztés és szelek sat. mu

tatják. Igen gyakran a vesék 15 betegek; а

húgy mind inkább csekélyebb mennyiségbeu

megy el, а beteges beszürödés haladásával,

5 а beteg ez által _is gyorsabban 5161 halálá

hoz. Ha szivbaja nem veine is neki véget,

bizonnyal áldozatja lenne а rendesen kifejlò'

vesekórnak. Szemeres elfajzása (granularEnt

artung) ezen> fontos életmiinek, közönséges

kiséröje а 52111161655636161611. Bizongas 6161



K'ö'r-Q' gyógyt'arŕ'ës -orv'osi kóroda. `«1¥5

'mód elökészita 1szkaórolwn, тазу éppen шт

azokat. Жгу különösen `Lei-hes szolgálatok u

tán katonákat шпата е hqìbaesni; erölte»

teu -indulások (Märsche) tárcza és -fegyernel

.erô's fsmivmunrkálatot -igényelnek,

izommunkálat eröœlisége íentarthassék. ijak,

kik паду eröltetéseel .dolgoznak p. о. az eve

zök, nem ritkán vesznek el sgivbetegségek

v>ben. мамаш, bánat és aggály, enedetileg

на]: tiszta ideges hatáiyok игуан, de wtóbb

гуанин а szív eletmüves Штампа adnak

0km. (London med. Gaz. 1843.) I ll l és.

is. .il пёс-везешь выпивке

Шкив-61102: Dr.. Ma-ni-eus-ftóL-A де—

len közletben szerzö különösen a -részegések б

=rülteégének elökészítò' okaira figyelmeztet, mint

»'oly Мг okaira, mely világosan штаба, mi

-kép inkább van szüksége elökésnitzöeliokra,

¿mint bármilyen más hetegségnek, Могу ki

Xl'e,jlödésre óuthasson. —-— Mindég szembetünö

=marad az, mond загиб, hogy a részegesek

öriiltségét сваи е század kezdetén vették fi

gyelamre, в irlaák le; miután févezredek пни

vLak »el a тёток: hozó langes italokkali visz~

szaéle's-- századok multak .el a lepárolás

Malálása, és az erösebb léleB szerek'keli

»visszaélés óta. гНа bár- mint igen híhetö is

 _ már а v’.lißeik звать“ jiìiztek is elö resi

4lieteg îfélnebeszéd (delirium namens) esetek,

¿e ввек ъёЬЫуоаошён, l¿ivíimaégflrént опо

‚вытек, а nélkiil шву а sajátképi kór esz~

мёде {elkölhetett volna1 mégis ezen ева

teknek «nem lehetett gyakoriáknak v‘lenniölg

>különben azon зав nem дует kórrajzai=käzt Je

betegséget is `jellemez-ve találnók, ez -agykóat

is bizonyo'san föllelnök. Azonban mint tud

дик, az yiszákosság nem olyan új тает,

апйпъ-аи iszákosok örlìltsége; -ebböi joggal

усищи azen következtetést, йогу е báj

,képzödésne a pálinkán kivül ‘más llényeges

нащупал: is jelen kell lennie. Еж pedig az

érzelmì :illapotban találjuk fel.

Позу az.

’ На it. Pi. 'sommi lcfétségünk nìntls4 a tfeläl,

позу az таща“ kórok minden különböaö

-mivelödési korszakban más Мыть, még ре

dig az uralkodó szellemí irány jehlemét бык

fel töbhnyire, a mint azok àgyakorisága -vala

.mely mêp által elfoglult. miivelödés fokával

едущее arányban szok-ott állani: csaknem

ту látszik, mintlia az agynak egyes .részeß

тазу életmiivei, mások шиш magasitoti cse

vlek'vöségi, vagy izgatottsági állapotba helyzet~

tek iermének7 de ez által egyszersmind kepem

sekké is tétetnénekn külänbözö nemügemak elleui kóras visszahatást витым.

A vad népeknél а harozi-es dúlási ëhajlam

gyakran Муза fokot. ér, hogy a bóditó, vagy

Шт italokkali élés .forró (aout.) gyilkolási

vágyat ébreszt 'bennöln Az europei keresz

my középidöben'a lelkikórok leginkább напа

si >énbrând-rejtelmes bélyegét wiselték. Így az

-embenek beteges és egészséges állapotjókban

annyira el-'foglalvák koruk eszméivel, hogy

még álmulnban és félrebeszédökben is osupán

спешке] foglalkoznak. A mi idönkben a 1:62—

ìnán'y атлант! а közvetlen haszuesra és

anyagira van Гоп-Шиш; minden körö-kben,

minden viszonyok шт, csak a pénz mint

тащат erö, foutossága „навык elö, genda

ать, bailamek, osupán'anyagi javali штам

sára-irányozvák, és az ezek »ubám' „щит

iparkedás myilvánul mindenhol. Ezen Рои/ша

A'nos ipar és pénzügyi mozgalomnak a közénA

Yliâkei: bizonyosan legalább részletesen izga~

 

 

>mit Vállapevtba kell helyeznie7 mely a kórt ho

aó'iziìlingenìkkeli egyesiiletben elò'hozza а kü~

âöńféle elmezavarokat, és saját bélyegét пуот—

ja azekra. Azon uralkodó szellemirány jelle

me igen világosan mutatkozik a részegesek

örültségéhen. Minden eszmék csak az vÉN -kö

Н}! fforognak, Csak а pénzügyet és családi е

"lölëpést Aveèzik fötárgyul. :Innen van а nyug

идап kapkodás, а szüntelen ide s tova fut»

kosás, az ipar-buzgóság, а házi ügy s ke
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resked'elmi dolgokróli sziintelen beszéd. _ szer minden mások felett hatásol az értel

A bántalmas agyi-életmüvek rezgö, görcs'ós mi tehetségek életmüveire. _Térjiink vissza

hányatásban látszanak lenni. A közérzéknek a közvetlen tapasztalat körébe, s úgy talál

.- pedig azon elörement izgatottsági állapotja, juk, hogy az örültségnek e nemébe esett е—

melyet szerzö elökészl'tö okul veszen, az agy gyének áltaiában élénk vérmérsékményüek,

egyes részeibani anyagi változatok által men- és vagy már regen homályos ‚1 szomoru kila

nyiben nyilvánul: a jövö idöitélete döntendi el. tások_ és a gond minden nemei áltel kin

Hasonlóság után fólvehetjük,llogy az ember- zattak, vagy testi kórok és sérelmek által

fólsöbb tehetségei is agya helybeliségeihez fel voltak ingerelve. _ Ellenben közömbös,

vannak köttetve, és hogy az egyes agyi é- nyálkás mérsékményü egyének, valamint a

letmiivek, a jelenlévö mivelödési irány által, а népek is, melyek még inkább csak a jelen

megfeszitett cselekvo'ségnél fogva, reszint e- nek élnek, s >nem szoktak szorgalmasan gon

vrò'södnek, és kifejlödnek, részint izgatottsá- s dolkozni jövöjök és lételök felöl, még а pá

в: állapotba helyeztethetnek, mely az élet- linkávali legmértékletlenebb élés mellett is

müvet kül'ónösen képessé teszi más ingerek alig esnek valalla ezen kórba. _Azért is ez

f'ólvételére, s az azokrai kóros visszhatásra, ritkán,\vagy soha sem tapasztaltatott a ter

_s ez nem ienne nagyon vakmerö föltételes mészet ñai közt (mint az amerikai vadak) és

állitás (hypothesis). A részegesek reszketö azon tartományokban, hol a buta néptömeg

félrebeszéde a többi indulat-kóroktul sokkal a legostobább szoigaiságban él (például О—

határozottabban különbözik, seln hogy bizO- roszországban). A faröe szigeten lakó nyál

nyos agy-részek megtámadtatását е kórban kás mérsékményii gondtalan népke közt,

ne sejdithetnök. Azon körülmény,h0gyalátér mely nagy mennyiségü léies itait emészt el,

zék bensö sarka oly állandóan egyiitt- érzés- >szerzö 8 évi ott mulatása alatt egyszer sem

>be vonatik, a föképen bántódott részek köze- tapasztalá az iszákosok öriiltségét; hasonlóan

liségére enged következést húzni, valamint az erötlen katonák intézetében, 1101 szerzö

az észcsalódás képeinek mozgékonysága, az á- orvosként miiködik. _ Tiz évi átnézés mel

lomtalanság, az ingerlékenység, a szünteleni .lett egy emberre évenként jön 176 palaczk

beszéd és ide s tova tévelygés7 a belmozgal- .burgonyapálinka, azaz napjában Zpalaczk, s

maknak bizonyos rögtöniségét teszi fel. Ezen _még is 6 év alalt csak egy par eset jött elö,

rögtöniség nem engedi sem azt, hogy a szük- Véz is mint másodlagos bántalom, sebzések,

séges körszaki nyugalom beálljon, sem hogy és mellgyuladás következtében. Jelentékeny

a mennyiség törvénye, а szabályzó (regula- inditó eszköz minden esetre ezen öriiltség е—

tor) és egyszersmind lélektani inga (psychi- löhozására, ha a léles italokat, mint az i

cum pendulum) az észképi látmányok sorza- degrendszer erös ingerszereit ,1indulati moz

taira alkallnaztassék. Ezen nézetet látszanak Батик, vagy leverö Szenvedélyek каш isz

133201013"15268935ГЙ115Ё59Ё11ЗЁЁ1‘ОПУЗудёу- .sza az ember. Az iszákoss'ág gyakrabban kö

módjai tapasztalatszerintezek; az életmüves _vetkezése, mint Oka а szükségnßk7 és in,

cselekvöségnek erös levonása az alhasra, mint az orvoslatban a „tolle causam“-ot

hánytató s undorgerjesztö szerek segélyével, könnyebb kimondani, mint megtenni. (Pfaffe

vagy mákonnyali túlingerlés, mint a mely IMittheilungen). N мы“ S_

 



Szívburoklobról ~ Zehetmaycr. т

‘- -- .‘ :. _' Введен értekezések és közlések.

A szívburoklob kórisméje;

'DL'Zehetmayer Feren с z-, a bécsi cs. kir. orvosi теща: tagia- és titoknoka-,

s bécsi gyakorló orvostól. i

(Fbiyiaiás-i . ~ г i

31 Kórivsinè.v Eró's lázhi

deg, erre követkazö laínzó4 höséggel',

kimondhatlan aggály, és eröllenség ké

pezik, nyomtékos {так nyilatkozataii~

szerint, a kezdó'dö szívburoklob e155 kór-`

jeleit. Az igen sebes, rövid, Löbbnyire

rendes, keményes éryerés фонды:

Ьеп áll а nagyobb kiterjedésben tapint

ható heves szív'utésekkel; végbe ment

izzadmány-képzödés után az ütérverés

tovább is megtartja sabességét, de pu~~

hává, könnyen elnyomhatóvá, reszke-y

lövé és félbehagyóyá válík; azgqw Ша]

donságát eloszlott izzadmányoknál а;
érverés már elsö napokban nyilvánítja.l _.

32 Q., A hetegek gyakran nyilaló,

szaggató fájdalnmról panaszolkodnak, mely

а szívtájékra törpénlì _Dyomás s a rekesz

izomnak a szívgödör- és balgyomolftájból

jövö föhlyomatàsa által mégnagyobbitta»A

tik. А néha csak a szívtàjrai korlátozott

fájdalom egyes eswtekbevn' :gz ввёз: balol

dan' шенкаэга еегзеа е1‚ fölfeléa чаше,

юшё а közép-hasig (mesogastrium), mely

a légzési mozgásokat ваша, s mélyebb

belélekzés ¿um егазьш. Nagyobb ята—

máqy-képzödéssel. az égçiö fájdalom

{отрава váltqzik, ß'aggály és szorongás

naikfeugeid,V helyet, а légzési fo»,4

lyaml zavarodásával lgggim.,î жетоне; ki. ..,_ 33. A lé_5z,_é§„mquheleinte

сваи szaporábh, s ‚думкой akaratnélküli

замша] vegy'ult ‚ l_gehn vmelliiaslnak mind

ké;> [внёс çgyaránt „tiqgíiól1r „мы, 'mind

inkáhbdröifidebbé _és Миф;

háuekvés. шадмгееьшеикд'а ездя: '§13

ló vagy elßre hajlott пекут âltai Re!

veset `çnyhittetik; EgY_9 êvçs' НМ фи;

leltem, ki elŕirement vörhehy щи lith

trerjvedel'mü szívburok-izzadmánybàn gzén:

vedett, s csak Íábaira és kezeiqg táï
maszkodva Vehetett 1élèkz_e_te‘t. .v _ "Il _

.Ugyançklŕor _faz ‚агс2, ósszeçsik ,`„ leff

halványul; az Árczvonalok ykimoìldhatlafi'

aßgodalmat fejeznek krij мешаю: nyug-1

talan', tévelygô'; a s'zem'hhomályos; azY

orrszárnyak a légzésálatti' (erü'szakoé об;

rekvések által iíiozognak; 1.'iz'arczizhiokI

gyönge rángásai elöfutárait_ képezík az eÄf
rösebb görcsöknek ‘vés .6rjönèêsçkhek, me_

iyeket néha éber álomkór (comÀa Инн.) he-f

lyettesít. A dagadt фетвы: höre hideg;
és шт ;V .mig а` f_orî'ó', ‘häîyâqyî 'ar-l

ózot lés- тещ tapadós jzzadság'födí Не?

Мпуёщ cm1ás,'rey£d¢§ég, чаву тез

letes` hanghiáriy, szederìes еще a'z arcz

nak, különöseń реф; az ajkaknak; áloml'

kóros hanyattfekvése/a mozdulatlan 'beg

tegnek; ezek képezik végjelçneiét мы?

kórjel-sorozatnak, melynek jelenléìébäl a“

тащим зыуьпгоиаыа köveik'qu'
heini таянии. _ _` ч _ ^ f` ~ _А 34. Q., Azònbanënimd'ezèn mie-j

lek'y el'öjöhetnek ol-y betcgben is, melynekY

szívburokja, bonczoláskor, a gyuladásos

kóríolyamnak még свай nyomát sem mu

tatja; a mig ellenben a mindennapi ta:A

pasztalás kétségbe vonhatlan szívburok

lohokatìmutat halál után,. hol mégis a fo'

lebb eiöszámláit jeleknek egyike sem va

la' jelen, mely szerint al'szivburoklob jelen

létét gyanítanunk lehetetlt vo_lna. Csak а

или; , |\§ i, 'auf



17% эпитеты—(н «ì- шиши;

on@

természettani kórvizsgálat vezet minket

itten egy tudományosan megalapított kór

isméhez; minden, melléksegedelme nélk'ul

tett kisérlet, magunkra hágy ведём és

kormány nélklil а kényállltmányok végte

ign, ечзщ ëlëiaiv»
' 'Èvstxegtekintês маге,

mig чаща!) terjedelmil kiömlés nem,

имён; à ,szlvbunoklbam а mellkasnak
mhd: feie'iïi'oxnfes nagyságra néz

vhe., senlmiAl rendelleniséget sem mutalt;~

e этюд-(фр, eró'szakos .szlvmozgás na

дуем рефшршердЩаф. —— A szivbu

ŕoknnk növekçöö, . big elválosztvány ál

tgli 'kitägitásŕivql, ¿l ßaloldali szívtäj is

inipdinkább dornboroaik ,_ fökëppen _ 'ak
ЁЖ: AVha a lob-folyarn nv'szívtöl `а bor

ngôkzti Еды k fsq'vńs lburkolzit'aira is

щ "6589" 561; а" шиш 182611111 656? о—

@Wifi теша tivi? егеп дот:

bpredáë Byëilmskelfeél, és „ Щаыэ ‘езуё:
{дыша el'ö, Bol nrulgékony poi-czogók ¿Ssl

так“жаткам фасцией ' e, be.th

ÍëYß.;n¥gin§snak. -jRitkább esetekben,

'inozgást lehet észre:

13599}; a kivdudorrodott, mozduletlan sziv-f

thqllëkon, mely :alliiirol шика даШфЁЕ‘а

2x pogda-_közgen tapaszvtaltatik¢f

Azonbgnigçn Будуар iiiányzík, a szivlités

дадут: ёфдфцаоц fpl'yaçieknak ezen
kßriele,I i szlvtáî) nein dornborußb, jólle~`

het за ‘ёдёдщёрх ìçlen van ;" а Szlvütés'

ста евеъещ шва ада! kf, »dem чет

helëi.. мята“ а ha) mellhárfyaüreá“

bien., _szlvylzkóï (hydrocardia), túltenyê-f

szete a зайдём" щёгрёдидаъё а fölha'tgóy

filgglltérnek, sainte ilynexnil _gioniligçodást
 

’) A дуэтов-ё: пышны: наш-а Gend~

rin n мнений 'él gn вруни- шавок

vésének ватты!

i „- тише! @Meliá-16W?" шутит): › ma'

«lnközti ‚Этил: lze'lliüdéle.

L..

hozhàtnak e153 s ezen jel csak akkor ér

E'démel nagyobb ßgyelmet, ha а most em

Шеи kórt'olyamok ki fognak rokesztetni,

з а szivburoklob jelenlétét biztosabb je

Iek védendik.

3_6. Q., Tapintás. A tenyeret а

szívtájra nyomván, kevesfebb атташ

dést, eröszakosan csapkodó, de rend

szeres s nagyobb területii ‘utést vehetni

észre а ren'des helyen. Tübb, vagym'l

bomlott izzadmány képzô'désén a sziv

lités reszketó' , rendellenes, gyönge,

gyakran egészen érezhetlen, падшем

csak elöŕe hajlott helyzetben, mint Но

mályos emelkedés érezhetó'. Ismêtelt esc

tekìàen tapintat alatt azt éreztem, mint
há l‘a lszivnek csúcsa egy idóben több

helyhez' iltödnék, úgy hogy lehetetlen

valal meghatároznom, mely helyen 'för

t`énik‘ tulajdonkép'pen az ввёз, s me

lyeii' выше]: на а folyadékkai шиш

rńozgñs.;- Kevësb'é vêtetik tekintetbe a

s'zivtengelynek nyilvános mélyebb гене?

s'ex' hélyze't-változása, melyet genyes,

eves_ és véŕfotyàsqs'izzadmányokban ё!‘

1ар661а5 és ì'ilágòsan kifejezve, kovésbél

lilg sav'ós ‘és képlödékeny terményeknéi,

tàláltam. A 'sziv-'csúcs, hahogy gyenge

lhktetêsê kivehetö, ` inkább baloldalt és

kigfelé' fekszik, а szfvtengely inkáfbb vizi

r'äînyosah; м ba_lról jobbra; mind> oly tü

nemënyëfk', meiyek az izzádmányban áz

tatottiitérliáŕtyäknàk, melyeken а sziv

csügg, kisebb rugékonysägában, s a тёще!)—
ben lexnenö rekeszlnek ‚дешев szélhlldé

séb'en magátölìfólyó in_àgyarázatot lelnek.

Ã 3’7. ' 'gg' Hä Iai wwbmweniiéten а

Кёрмдёкёй)?‘ izzaain'ánfnav 'sm ще

gei voń`jäk be', :à'nêlkill'lrogy 'am va

lâinely муфтием еёугйёвш elvälaszwa

шпана} äkkor ‘hz odá темен ‘fké'zf'az

erwies és' bozombs катить damme



.Szivburoklubról -‹— Zebetmayer. 119

за чеэзй észre. —— Ezen dörzsölés maid

свай mint gyöngéd horzsolás jelenik

meg, változtatva helyét, s szivösszehu

záskoi` eró'sebben, mint. szivlz'iguláskor,y

таза ismét mint erös vak-aràs, karczolás,

melyet а beleg maga is érez , s aztmint

helsejében ngó érdes testeknek derra

nását irja le, mely mind a két заду—тоге

zanalot kiséri, a szív közepiben, s тем

aA sziv alapja feló mindink-ább eríísebben

Шиш elö, sI hallás álial mindenkor vilá

gosban vétetik észre, mint парные által.

Minthogy ezen érezhetó' dörzsölés az iz

zadmány  bärkékkcl bevont felületeknek

szoros érintkezését теша löl, szükség

képpen annak meg kell azünnie, mihelyt

valamely nagyobb mennyiségü híg ömleny

ezen szoros érintkezést ваши; mihelyt

zn fólszivódás és цветная tettleg Юте:

teit, vagy pedig a szivnek összenövése

а szivburokkal hozatœt eló'.

Bouillaudnak azen Mmmm-how

az izzadmánynak kezdödö életmüsìtéséc;

vel, a szívtágulás mintegy 2 moczanatban,

s ogy nemével а durranásnak штык,

szünettel járó dörzsölésbó'l magenäzhatóv

38 ë., Kontatás. Mind addig,

mig a szívhuroklob nagyobb terjedelmü

дышишь nem (Нравы, а konaly

(pleesimeter)y {Ша} teit kontatás, semmi а

rendes koutól ватным eredményt. sem

nyújt. Hahoßy az izzadmány a szívburok“`

пак nagyobb részét шт meg, akkor az

a tüdó't elnyomja, a kon nagyobb terje»

delemben_\sikelül meg, s az ellentállás,

melyet a kontató ujj паразит, erösbill.

Két, kuiönféle önsúllyal- binó test

шт ki most a` пишешь térét; a

sziv, mint nehezebb, az ат foglaljn el,

mig a könuyebb izzadmány e кыш а szív

alapjàn s a паду edéuyek szàrmazása be

lyén Sgyülemlik бате g; они elbelyezéa

(‚арак akkor nem állhetna be, habogy

(Skoda) a függéren és iüdütêren, vagy e

szivalapján a szivburoknak összenövése

уста jelen.

39 ë., А Шиша} kon a hosez'ů

át`méröben мамаше этом тет:

dêsben lesz tompább; `för, ki és be {ею

а шаман által ,~'le -fêlé pedîg a ашшь

gli gyomo'r-Iiony ált'el Наталии: A'flbeä

tegn'ek helyzetévâltozása. semmì befoljw'us-x

sal sincse'n ат: téer nagysàgá'rä nëàf

ile, mel'yen al kon sikebebb. l Ail

A kiömlött folyeiìéknàk' nöiiekedóŕ

mennyiségével , а koii-tompa'eäg „ föllfelë èn;
3~ik söt e, Tik boìrdáig is, lw'efellë` a mell-y

csont alá, si'ít a fölsö jobb òldälliÄ bbŕdâli

reg-pontjáig terjed, ekképen ваш lié-pez?I _

vén, melynek alja vízirányosanlefelélekï

szik, csúcsa pedig a úlellcsont felé van

hajolva. i

40 Q., Lehetetlen azon Шайтан);

mennyiségét meghatározni, 1ner а keg»`
щам konnak' érezhetö eltlolnpulását.l na'

gyobb kiteriedésben окопа ; minthogy

_nem ritkán 6  8 obonnyi__¿,folyadékra

akaduuk а szivbumkban, а riéikul Вову

а kontatás kon-változásokat mutatott vol

na elö; mig ellenben. más esetekben, a

folyadéknak kisebb mennyisége is már

sokkal terjedelmesebb kon eltompulást от

kozott; minthogy a tildök elhelgezése,

széleiknek légenyessége sat. nem be

fulyással van a kon elöhozatalái'a. Ismé

telve meggyözc'ídtem arról, mikép а sziv»

burokban létezó’ izzadmányban, az eze

ló'tt nagyobb terjedelmü tompa konszi'i

kebb korlátok közé vevé magát, a nél

щи, hogy Í:if kiöinleny mennyiségilog

csökkent. volna, взад: ez alsó tüdßrészf

nek összenyomása, a szíven пунш/6 4ti'i-À

 

dörésznek légpnyessége, és sevós bese@i
‚ v ,l ‚ .
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rödése okozzák a tompa 4hangnak rezen

csalékony korlátolását.

41 Q., Hallgatódzàs. Eró'sen

megràzkódtatik a hallgatódzónak feje,

mind eddig, mig a kezdó'dô' szivburok

lob nagyobb kiizzadmányt nem hozott e

ló', ugyanekkor hallhatni azon érczes

zengést is, mely átalában minden élén

kebb,_ szivösszehúzódások társaságában

szokott járni, а Aszl'vhangokban semmi

változás sem vétetik észre; _a képlödé

keny váladék képezésével kezdödik a két

egymással erintkezó'l szívburok-ielületnek

dörzs-zöreje, mely flnom horzsolás, dur

vább vakarás , vés eró's _ karczolásképpen

hallatszik, s a szív belsejében támadó

zörejeknek minden módositásait utánoz

hatja."

y.Többnyire szl'vösszehuzáskor vilá

gosabban tünik е1б; gyakran tartós dör

zsölésképpen, a szivnek mind a két moz

gás-mozzanatát kiséri; csak rìtkán jön

csupán szívtáguláskor eló'; a képzó'dött

izzadmány-rétegek növekedó' sürüségével

egyiránt erösb'l'llvén, majd tartós, majd

ideiglenes (különösen egyeuetlen, mind in

kább gyengiiló’ szívmozgás); de ha azon

ban hallatszik, mindenkor a legbiztosabb

és legbecsesebb jele a'képlödékeny izzad

mánnyal összekötött szl'vburoklobnak, me

lyet csak igen kevés hig izzadmány kisér.

42 ë., Hogyha nagyobb mennyisé

gü savós izzadmány ömlik ki a szivbu

rokba , az érdes felületeknek érintkezése

Iehetlenné válik; ennek következtében a

horzsolás, s az cz _által föltételezett zö

rcjek többé nem lesznek megk'ulönböz

tethetó'k. Ugyan ezen következése leend

az izzadmány fölszívódásának, vagy a szlv

nek avszivburokkal történt összenövésé

nek. Hogyha valamely tetemesb meny

nyiségli big izzadmány iolszivódása után,

a megaludt, többé kevesbé életnil'ivese

dett rétegekkel bevont felilletek ismét é

rintkezésbe hozatnak egymással, akker a

környékes dörzsölési zörejt ismét meg

fogjuk különböztethetni._Hogy ezáltal

a sziv belsejében támadt liangok csak i

gen homályosan, vagy éppen nem is hal

lathatnak, ez úgy hiszem, bövebb ma

gyarázatot nem kiván. »l mim

43 Nem minden nehézség nél

küi fogjuk a szl'vburokban támadt zöre

jeket aznktól megkülönbo'ztetni, melyek

a szl'v-lìregekben, a nyilások és billentylïik

betegségei által idéztetnek elli; kevésbé

gyakorlott orvosok azt a mellhártya dörzs

zörejével, vagy pedig valamely hörgéssel

fogják fölcserélhetni, melyek nem ritkán

éppen olyan érzést okoznak a mellre al

kalmazott kézben, minöt el'ó'sebb szivbu

rok-dörzsöléskor tapasztalunk. vgsv. , ual

Azt hitték, hogy a szl'vburok- és

belszl'vkér-zörejek közt létezó’ killönbsé

get csalhatatlanul bélyegzi az: miszerint

az elsó'k igen feliiletesen, mintegy közel

a fnlhöz hallatnak , а mig az utolsók bi

zonyos tàvolsàgból látszanak támadni. 

De a hallás csak olyan hangról, mely a

levegò'n által terjed; itélhet némi biz

tossággal, azon-távolságról, melyben a

hangidézö test a fultó'l vagyon , s minden

támaszpont nélki'il vagyunk akkor, ha a

hang meríi testeken keresztül hozatik fü

lünkhöz. _ Csak az önkényt támasztott

hangnak erl'isségét különböztetj'uk meg

vilàgosan; ezért is úgy fog tetszeni, mint

ha valamely eró's hang közel a fillhöz tá

madott volna, midó'n az tulajdonképpen

mégis nagy távolságból jutott hozzánk; s

ilenkezöleg úgy fog látszani, mintlia va

lamer gyönge hang tavolból hangzanék,

midön a hangtámasztó test mégis felüle

tesen, s а fulhöz közel vata helyezve.
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‘ Csak azon egyetlen egy csalhatatlan

bélyegzô jehlnk van: hogy а dörzsölési

zörejek a szivíitéssel és a szívhangokkal

‘óssze nem hangzanak, Навет utánok

jelennek meg, a mig ellenben a szív

beisejében támadó zörejek tökéletesen

megfelelnck a szívütések és hangok rhyt

musának. Hahogy igen szapora szívmoz

gásnál valamcly zörej sokkal rövidebb,

sem hogy czen különbséget föl lehcssen

födözn'únk, akkor a többi kórjeleknek

kell fölvilágosítást adniok arról, valjon al

szivnek felllletén, vagy pedig annak bel

seiében keriesendök-e annak okai.

A mellhártya vi'iörzslllési-s a hörgök

hörgési zörejeitöi igen könnyen kölöm

именным meg a szívburok dc'irzsöiésèt

az által, ha а beteg a lélekzést néhány

»perczig visszatartóztatja, minek kövel

keztében a lélekzéslöl függb' zörejek meg

sziinnek, a szívburkos zörej pedig to

vább is fog tartani.

44 Q., Minden híg ömleny a szív

mozgás erejét töri meg; az ütés ollya-n

gyenge lesz, hogy azt, megérezni is alig

lehet többé ; а szívhangok, melyek {мат`

mi dörzs-zörcjek àital nincsen befátyoloz

va, erejukben engednek; az elsö hang

a gyomrokban és nz literekben néha ép

pcn nem is hallható, a mémo/dik tiszla

hangját egészen élveszlé. A betegnek

ha'tfekvése által minden szivtàguláskor а

szÍv а mellfaltól jobban tàvolittatik el, s

az ekkép támadó szabad tér folyadékkal

штык ki, mely ugyan minden szívösz’

szehúzáskor az eló're ütó'dö csúcsnak helyt

enged, az ütésnek erejét azonban igen

csökkenti; hozzá számitván ehhez még

alt, hogy az izzadmányban tö'rténŕí ¿iz-V

и tása az izomróstoknak, ezeknek már a

n úgy is csekélyebb összehuzó erejét még

in kább lehangolja, akkor bizonyára köny

пуеп megfoghatandjuk azi, miért hogy а

szívütést és szívhangokat gyakran a leg

gyakorlottabb fül sem tudja fölfedezni.

Minthogy fölebb moudtuk volt azt,

miszerint nincsen biztos mértékünk а

sz iv'útés s a sziv belsejében támadó han~

gok erc'isségére nézve, s miszerint szá»

mos kórfolyamok csökkentik а szívmoz

gás erösségét: ezért szükséges, hogy а

többi szívburoklob` határozó kórjelek a

leggondosabb ñgyeiembe vétessenck.

45 Q., A Latham által tapasz

tait, fúvó szívösszehúzódási zörejt, a bal

gyomrocsban , magam is többször veltem

Ószre mind a szívben, mind pedig a fugg

ütérben, a nélk'úl, hogy a bonczolat

szabálytalanságokat mutatott volna elöa

szivnyiiásokon és billentyůkön. Èn azt,

hiszeni, hogy ezen túneménynek kettös

oka van.

- .A lob-folyam clterjcdése azon ré

szére а szívburoknak, mely a nagy edé

nyek törzsökeit vonja be; az edényhàr

tyáknak szükséges átáztatása az izzad

mány által, azokn'ak rugékonyságát meg

töri, mozgási tehetségeit gyöngíti, s a

zoknak,a bennük mozgó vérlömegre való

bcfolyását kisebbiti. De minthogy az 'lite

rekben az elsö hang elöhozatalához az lgen

rugékony hártyáknak gyors és egyirányu

kifeszitéte szükséges; magából követke

zik az elsó’ ütérhangnak gyengesége, vagy

tökéletes hiánya szívburokbani izzad

mánynál.

д , A kiömlött híg tömeg, hogy ha na

gyobb mennyiségben van jelen, mecha

nikus nyomás által fogja megszůkíteni а

keveset rugékony ütér-csövet; ez állai a

vérkeringés akadályra talál, föképpen a

függérnek kezdetén, a hol a billentyůk

kel ellátott. falak vékonyabbak, és gyé

rebb kör- és rugékony rostokkal vannak
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átszöve ,.az amugy is kevêsbé mozgékony

edényben tehát a gyönge fuvás hasonló

módon fog támadni, mint azon üterekbcn,

melyoket valamely keményebb részekhez

nyomunk. Én ezen kórjelt csak olyan bete

geken tapasztaltam, киты nagyobb meny

nyiségü folyadék (1 1 ._, fontnyi) gy'úlemlett

összela szivburokban.

Hogy minden nagyobb hig ömleny,

legyen az savós, genyes, vérlolyàses,

vagy eves, а dörzs-zörejnek тщеты

gátolja, az könnyent'ůnik ki az eddígi mon

dottakból.

46 Q., Az eddig elöszámlàlt jelck

àltal lehetséges leend biztos itéletet hoz

nunk: valjon а szívhurokbanlétezik-e va

lamely izzadmány; s ez valjon nagyobb

részt-meghegedt képlödékeny, vagy híg

tömegekböl áll-e; de hogy valjon az, (31611

ralkodó rostonyás, тазу mâr giimös ш

megekböl összetelt-c, valjon tisztâu sa

vós, genyes, vagy vérfolyásos-e, ezek

röl a legnagyobb gonddal intézett termé

szetlani vizsgálat sem nyujthat alapos föl~

világositást ‘P

47 ë., Ha a betegség valamely е

ró's testaikatu, vs az ем viràgában le'vö

egyénnél erc'ís láz-borzongatâssal, пазу le

vertséggel , és ' nehéz lélekzéssel , I gyor

эаЬЬ érveréssel, eró'sbödött sziv'útéssel

sat. kczdödik, а szivtàj ki nem dudoro

dott, és а kontatási kon nagyobb kiter

jedéshenl nom siket, a dörzsölési zörejf

észrevétetik: akkor szivburoklobŕa -kevés

képlödékeny izzadmánnyal köve'tkoztetünk,

ennek növekedó’ mennyiségével félbe-hagy

а his, rendszeríitlen érverés, a szívütés

meggyöngül s a szivhangokkal вдуть egé

szen észrevéthetlenné is vàlhatik.

Ha a szivburokban- létezö izzadmá

' nyos kórfolyamnak- mostan eló'számlált jc

leât, az erönek gyors hanyatlása, az esz-

méletnek elhomályosodása, ó'rjöngések,

álomkór, eró's lázhidegek , az életmi'iség

nek gyors fölemésztc'se kisérik; ha a sziv

buroklob valamely távolabb életmííben lé

tezö kórfolyamhoz szegó'dött, melyben

màr is geny-góozok képeztettek: akkor

genyes vagy eves izzadmányra következ

teu-lnk; ezen kórhatárzat még erösebb а

lapot nyer, ha a kontalás а szivalnpàán

dobféle kont mutat. ki, bizo'nysàgaul an

пак, hogy a felbomlott folyadékban sze

szek fejlödtek ki.

Ha valamely betegben, melynek ш

deje а gümó'kól'nak legkifejezettcbb bé

lyegeit hordja magán, a szivburoklobnak

jeleit, képlödékeny izzaidmánnyal szövet

kezve, lödczzük föi; ha ezek hosszabb

ideig, а tüdöbántalomnak, könnyen ma

gyarázható öregbülése mellett, állnak. fon:

akkor csak igen ritkán fogunk hibázni, ha

а bàmalmat gümó's izzadmánynak шна

rozzuk.

Ha olyan egyéneknél, kiknek vér-y

tömege, eló'rement magy rostonyás le

rakodásòk által elszegényedett, mersékelt

làzmezga-lmak, és iigyelemre allg molta

lott fájdalom ala“, a szivtáj, а tübbi

tei-mészettani lüneményekkel összehang

zólag, kidudorodik; ha mind inkább е,

rösbüló' lógzés-nehézség és aggály alatt а

testnek legtöbb üregeiben vizkór тешат

ki ; ha az érverés alig számlálható tübbé,

а végtagok hidegek, az arcz és а mell

hideg izzadsàggal belödvék: akkor való

szinůl'eg el'öuralgó savós izzedmánnyal

leend dolgunk.

48 ë., Súlyós korcsvegyém'all avér

tömegnek, tovàbbá egyéb elörement kórfo

lyamoknak kelló' tekintetbe vétele; más

életmi'ívckben létezö rákos gyurmáknak

fölfedezé-se gyanittathatja velünk à vér

folyásos, rákos, vagy másodrendü vérte
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lyásos izzadmàny együwlétezését is a ат.

burokban; föltétlen bizonyosságot az izzad

mánynak vegytani minr'iségéröl életben

свай а szívburoknak lecsapolása nyuäthat.

igen kis mennyiségü izzadmány

sommi befolyással sincsema kontatás és

hallgatódzás tüneményeir-e.

49 Q.,Me gknlenbözieiö

k ó ris m е. Három kórfolyam van fökép

pen, meiylyel a szivburoklob fölcseréltet

пешек t. И .. .- ‚

. 1. А belszívkérlob (видои

willi we),

f ,ULA .,œellhártyaiob .-(pleue

ll . ч

›' . lil» А `mellizka osúlz а.

L~Belszivkér10h1)Azonszag

geld, gzúró fájdalom, mely szívburoklobban

Grösng nquás  és eró'szakos lélekzésre

щадил, а belszívkéniebban az esetek

többségében сведен Ыёпупй. ‚

2) Azon légzés-nehézség, nier sziv

búroklobbari nagyobh izzadmány Шва! МЬ- .
fekvésnél eió'slpülì, álló vagy, elöŕe hajlott

helyzetberli pedig enyhìil, bei,sz'iykérloxb-ì1

bar_i ¿irieèmiekA _mindern helglzeteelaltt uf;

ауадёътёгчдь а e.А 3)‘А; arczvanelok gypys összeeséï

Se. ‚ ‚а; vizßnyes @asmásnak #ée _la ‚эта

kigäzölgéseknek szapóra elterieqése q test.-v

nek шитые üregeire, eiönmlkodólag a,

szivburoklobban jönek eló'. ` `

l "Дуда. Ье1Ё2ЁУКёг1оБ: ёораЁзёщ 91$огд
e `s'zivtájnfak nagyxobb `dQ'mborodása'it, es?.

kidudorodását, Aa melige elkalmlelzioli.S011@ ne éfzi @keine vw' етчёч

set7 Ynsgivfililjésn'ek, mely `_rençleïsenl eró'sebb.I

„ A nagyobb kiierjcdésbeni; siket

Кондак деле: hiánxzmek. ‚

i- 6)' А Шаня-тю} csak szivhurok

)ebban цитат; belszivkérlobban csak

egyszerü, vagy kettßs дичают-Шт} ven

jclen. - ' ï

50 ê., «Mell'nárty'alob Н!) А

fájdalom- többnyira az egész гашиша van

elterjedve. ‘ ‘ i' "l

A 2)1‹5‹Ш|е(1ёз és erô'sebb dombore'

dás, а mellfalnak alsó és канва rés'zén

legszembetünöb-b; lmig ellenben szívbu

roklobban az leginkább а szívtájon szem»

lélhe-tö, s az alsó borda'közti izmok tel

jes егб- és mozgékonyságban шагай

nak meg. »f f» 13‘

3) А kontatási kon [едет hátra

és elá felé leszen сотрём); а lélekzés

ugyanott dörzsöléssel szövetkezve, utóbb

meggyöngulve, vagy’éppen nem is hal

latszik. 'wi' 1?

4) А -sfzivy helyzeté'bôl ki van moz

(Пата, s а jabbik melloldal felélnyomira.'

А mellüregnek izzadmánya ЕМ

. sulla sem fejlödik ki oly hamar тиф az

и ‚и. 'l- Ik? .'|¿.egész testben.

‘.6) А dörzsöiési zörej ¿jaŕlëlekzës

шпагат! fugg.. i-.h 'unl'.iìnlwi ' 7

q“ A két -kórfoly-amnak ваты; fegìyuw

Маше mind két betegségnek tunemé~

nyeit года nyiivámitemi.> ’ n--J

51.‚'Ш. А Vmelìliznszk csi'iza

зашипевшем vńltuztatia akontatási kont,

sem meg nem шина зтшижещёц

sempedig alkalinat nem птицам (Шт

zsölési zörej tamadására. - :n ‚ч, n. г

.. 52 ë., A ñölszivódésnak je

Кий. -A gyuladásos Jolyam, „мы

mozgalmak megszünésével :legelöl а ‘lege

zés~nehézség engcd; az шиш411651 'én

гейши szívmozgások платьев tůnnek

eló', slilegelöször lapin-tat, utóbb -lánA

tás által is vétetnek êszre; a szívtájnak'

nagyobb domborusága» meglapulfv; ‘а .kom

tumpasàg mind [ат/забив}: korlánelk

közé vonul. A dörzsölési :Mij ваты {iiszá `

.\r
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vissza tér , legell'iször gyengén, bizonyos

meghatárzottponton, ideiglenesen félbeha

gyólag, késöbben mindinkább erdsebben,

nagyobb -térre terjedve el, a sziv alapjá

tól annak csúosa felé haladván. Csak az

izzadmány tökéletes folszivódása után

sziinik meg tökéletesen a dörzsölési zö

гей, csak ekkor tér vissza' a sziv-csůcs

rendes helyére, s leszen újolag hallhaftó

az elsó’ hang a szívben és az uterekben.

Minden serényebb fólszivódást élénkebb

szivmíiködés, sebesebb érverés kisér; a

mint általában а szívizomnak kórosan

fölmagasztalt ingerlékenysége , elörement

szívburok után, minden csekélyebb moz

gás, indulat után sat., ert'ísszl'vdobogásra,

szorongásra ad alkalmat.

Csak lassan tér isméta testnek ereie,

azélethez való vonzódás vissza; csak las

san nyeri a lélek magasztos erejét visz

sza, melyet legyíizhetetlen szenvhiány

hónapokon át eríísen lelánczolva tarta.

53 ë., Az élettani szövelté fejlö

dött izzadmány semmi adatokat sem

nyujt a kórhatározat megalapitására; ép

oly keve'ssé az izzadmányok következté

ben hátramaradott megvastagodásai a

szívburoknak, az infótok, vagy mész

nemü hegedmények а szivállományban.

A szív fel'uletén létezó' rostos rétegek,

vagy mésznem'll szemcsésedések erösehb,

vagy gyengêbb vakarást okozandnak.

44. ë., А szlvnek szlvhnrokkali

összen'óvését Sander bizonyos hullám

zó mozgásból, mely a szabályos moz

gàsnál alantabban jön elö, hiszi 4magis

merhetl'inek. Az által t. i. hogya szívcsúcs

fölemelkedik, maga után húzza aiszív

burkot mindenest'úl, а 1111 rajta-«csügg

s ekképpen kis besüppedés támad а Ьа1

oldali fölhas-tájnak bordài alatt ; а követ.-l

kezö pillanatban а Szív-csal‘nokok«kitá

gnlnak , а szívcsúcs rögtön le felé indul,

s minthogy semmi szabad tér nincsen,

ezen iitését valóban а rajtacsüggö szív

bnrokkal, tovább a rekesszel , s a többi

részekkel osztja meg, mely kiv'ulröl mint

valamer kis emelkedés, ugyanazon he

lyen, 1101 ezelött a vkis behorpadás kép

zödött, mutatkozik. Nem hiszem, hogy

San dere n kivül valaki más ezen emcl

kedést és hesiippedést, a szívburok-le

veleknek összenövésétöl következtette

volha. ’. .

55. Dr. Hope azt hiszi, misze

rint sokkal becsesebb ismertetö jelt talált

1111 abban, hogy a-szív, nagyobbodása`

mellett is, éppen oly magosan ütödik а

melll'alhoz, mint rendes állapotban, s

néha a bal_szívtáj porczainak kidudoro

dását okozza; ezen tünemény azonban

minden összenövés nélküli túltengésnél

és kitágulásnál is fordul elô'.

A _Hope által leirt dörömböló’ zörejt,

melynek a szívmozgàsa által kellene elö

hozatnia , Vmagaln soha sem tapasztalàm,
mondatik erröl, _hogyí'az a szívburokbal

ni folyadéknak hullámzó mozgásátol ré

szint sajátságossága , és a dörömbölésnek

zörejekkel való összejövetele ,’ rész'int az

által különbözik , hogy itten minden ösz

szehuzódáskor va szivnek közvetlen ütését.

a mellialon érezhetni.

56 ê., lsmételve vizsgáltam bete

geket, kiken a szívcsarnokoknak tultengése

és kitágulása tüneményein kiviil semmiA

egyéb kórjeleket sem lehetea szívtájon

folledeznem, s kiknél mégis a bonczolás

tökéletes ötszenövést mutatott ki; lehetet

len azonban Latnnee- és Bertin-nel egyet

értenem , kik azt mondják hogy itten 852—

szenöv'és fönállhat, a nélktll, hogy az

egészségállapotra különiisen befolyna, s
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a légzés- és keringésben nagyobb zava~

rokat hozna 016.

57 д. Már гыеьь етшбк, hogy

minden összenövés az aletta fekvö izom

mstok szélh'údését тщета, hogy a

szívllregeknek kitágulását okozza, és

hogy а sûríí izzadmány~szövet alatt a

lápl'álás замками, az élettani szövet el-`

vész; s valóban valamely szoros, és 110

szabb ideig tarló üsszenövés ulán sok

kal gyakrabban fordul szívtágulás fai-ei

vékonyulásçal, mint tultengése a szív

iz'om-állományának eió. _

Sebesebb szívmŕíködés minden test

mozgàs után, ez áilal föllételezett lég

zés nehézség, s a testnek vizkóros 161

dagadása képezik ezen állapotnak állandó

kiséröit, melynek kórisméjét csak akkor

tartemv iehetségesnek, ha а kórfolyam

menetére kezdettöl fogva lehete fòlügyel

ulink. -

t
п

58 На valamely összenövés Iét.-A

re jö, akkor ezt, a вага s éietmůvesedö

izzadmány-rétegekkel bevont feluletek

hosszabb ideig tartó, szoros érintkezé

sének kellett megeiöznie; az egyeeülés

legelöl-is ott fog kezdödni, 1101 а szív

mozgás kevésbé eröszakos, s а tér , me

Iyet а szív mûködése által körüi ir, leg

csekélyebb ; tehát az az alaptól Пете a'

csúcs felé fog haladní.

Ha oly bêtegnél, melynek szíve, а

5211/Ьщ'61к1о11- támadaisa4 elŕíttf, sem Шпен

gen, sem kìtágult nem vala, hossszabb`

ideíg igen erös dörzsölési zörej hallatszik,

s ez legelöször a szív àlapián , s l'assan

lassan fólulröi lefelé szůnik meg; midön

egy idöben a szivmůködés igen fölélén

klil, a kéz а szívnek ütéseit nagyobbterjedésben éçezi, а kontatás nagyobb

kiterjedésben siketebb kont ad, a szív-_

ßödör minden szívösszehúzódáskor be és _

bal felé .huzatik; akkor пазу valószinů

séggel fogunk а szívnek sziviiurokkal va

ló összenövésére következtetni, melyf

nek jeienlétét csak az elöszámláli körlll
mények aiattA lehet némi lvalószín{Íséggel

meghatározni. ч .

.f 59 ë., Az idult szívbnrok

lob. «A szív'burok idült gyuladásának,

meiynek föllépte sokkal szelidebb, lefo

Iyása sokkal lassúbb, természettvani

'jelei éppen nem különböznek a heveny.

szívburoklobétól. igen mérsékelt láz,

s a könnyen eliíirhetó' латают, aiig :vé

teLnek tekintetbe a `beteg által, 561 а lég

zés-nehézség is sokkal kevésbé alkalmat

ian гей ne'zve, minthogy a termény-kép

zó'dés csak lassan jön létre; а tompa és

nyemó fájdalmat, melyröl panaszolkod

nak, inkább a gyomor-gödörben érzik,

mint n szívtájon, s lehetetlen a beteg

séget a legszigorubb hallgatódzásí és kon

tatási viwzsgálat nélkül fölfedezni.

Ha vaiamely beteg, ki ezeló'tt soha

sem szenvedett szívbajban, ennek tüne

ményeilì nyilifánítja; ha az idegkóros 1181:

kopogásához hasonló, élénkebb s_zfvvef

rés a szívgödörig terjed; ha egy idŕíben

а testnek elsoványodása és a lábak víze

nye lép 'föl; ha csúzos fájdalmak vagy

valamely eröbeli behatás ment elŕire; ha

a kontgtási kon nagyobb kilerjedésben

iompán hangzik, s a hallgatódzási ielek

руд/е] Взвешивания; akker az ídlìlt

szívburoklobnak jelenlétét teljes

biztossággallehet kimondanunk, melynek

ter'ményei ug§fanazon tulajdonságokkal bir

nak, a kifejlödés ugyanazon törvé~

nyeinek >v'annzik атлет: me'lyeket a

heveny kórfolyam leiŕáèánál fölz'illitottunkÍ

volt- . ° ‚

' 60 Q., A kóráçtételes (те

tastati'schc) “szívburokloln A
' -l A . . з ß'
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genyképzés, támadion bàr ez a testnek

börfelliletén, vagy pedig valamely belsŕí

életmüvekben, legközelebbi alkalmi okul

szolgál az áttételes szivburoklob támadàsá

nek, melynek kórisméje csupán osak a hall

gatódzási kórvizsgálat által lehetséges.

61 ê., A börküteges betegségek, s

a gyermekágyi kórfolyam legszélesebb el

terjedésében, fò'képpen azon kórok, mc

iyek a kóranyagnak ilyetén àttételét a

szivburokra elömozditják; ezekhez свас—

lakoznak u hagymáz, а vér geny-forrása,

csak kivételkép az iz-csůz, mely rende~

sen а gyuladásos folyamnak egyszeriì to»

vább elterjedése által lepi meg а sziv»

burkot. _

Azon ìzzadmányok, melyek kórátté

tel által támadtak, nem ritkán igen ha

sonlók azon kóranyaghoz, melynek fölszi

vódása alkalmat nyujtott a kóráttételre

(Koletschka és Skoda), s ebben keresendfí

. azon sokáig elterjedett volt hitnek az oka,

miszerint anyagi termények ogy helyen

fölszivódhatnak, s а nélkül, hogy azok

valamì változáson kereszt'ul esnênek, vagy

a nedvekben ilyetv elr'íhoznának, más he

lyen ismét kiválasztathatnak; olyan né

zet, mely Engel barátomnak, a vér geny~

forrása köruli vizsgálódásai szerint, min

den tudományos alap nélkül szfikölködik.

"`"""62 Q., Mind azon esetekben, me

lyekben а genynek vérrei'behatá'sa által

kiválasztások történnek a szlvburokban,

ezek genyes vagy eves természetliek, rit

kán vannak a hozzávegyült vérfesteny ál

tal barna-vörös vagy szennyes-vörösre

Реви/е; mennyiségîlk штатив, s ez

lgyakran а fölszivódott genynek mennyi

ségével ellentétes arányban áll.

Csak azon betegeknél, kik az elsô'

rendü bántalom következtében nem oly

nehéz-betegek, hogy eszméletük zavar

va, s а légzö-életmůvek müködései na

доп megháboritva volnának, vezettethe

t'únk az újolagos lázerösbülés, a na

gyobb légzés-nehézség, nz eró'sbödött ag

gály, a szívtájbani vagy szlvgödörbeni

fájdalom , а gyorsabb, lágy, majdan 323—

bálytalanná ós félbenliagyóvá vált érve

rés мы, а szivburoklob eszméjéhcz;

álomkóros és elerötlenedett betegeknel

semmi támaszpontot sem `nyujt az alanyi

érzés , a légzés-nehézség igen keveset e

ró'sb'úl; ekkor csak a konaly és hallcsö

leplezendik le а titokban fejlödö bántalmat.

(Véga következik.)

 

Gyermekkór- és gyógytani tapasztalatok;

е’вуев kórêsetek él gyóg'yszerek körül, ‘ ’

а posti gyermekkórházból;

Dr. K a r А c в о п y i запев, segéd-orvostól.

lll. Az iblany és кантиан

nali данными görvélynemü hún,

rok ellen. - (Vége.)

Harmadik kóreset. N. N. 13

éves beoltányozott пи, mult év május he

9én Yêtetêk [öl kórházunkba. Betegsége

iölvëtele швы nêgy hónappalf vette kez

detét, eró's lázzal, melynek folytában az

on` eró'sen megdagadt, s nyomásnál fáj

dalmassá lön; arcza, de föképvajkai pöf

fedtek lettek; fején és füleiben er6’s szag

ваш fàjdalmak támadtak. Már nehány nap
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mulva az orr kifekélyesedeit, а iülek foly

ni kezdettek, s e jelenósek alatt Aa láz

enyhült. - Ezeken kivül még а szemek

is gyakran megvöiösödtek, s a-láttehet

56g mindinkább fogyott. A lábszárak- és

izülésekben »szinie szaggatásokat érzelt,

melyek járását igen akadályozák. .leien

baja eló'tt mindig egészségesyolt. -Föl

vételekor a kövelkezó’ állapotban таран.

laltatott. A külorr igen dagadt, s nya

másra fájdalmas, bensó'leg kifekélyesed

ve, s а gát tökéletesen el volt emésztve;

az egész arcz dagadt,  s а Ге1$ё$ ajaknak

azon része, mer az orral van` (Замени.

tetésben, szinte ki volt Íekélyesedve. Az

orr- és тлеют nagy mennyiségü rosz in

dulatu ev válaszlatoit ki. - А köthártya

mindkét szemben vörös, а lenese el volt

homályosodva; ища mozdulatlan ésszög

letes. -A làbszárak dagadtak voltak, s

nyomásnál szinte fájdalmasaknak МЫШ

Mak. Az orr-homlok- fiìl- lábszár-és ише

sekben szaggató fájdalmak voltak Шеи,

melyek fökép éjjelenkim dühöngtek. 

Ezen jelekböl mi mélyen fészkelt bet

vegyre következteuünk , mely a birálat.

lanul шагам csúzos láz után а testben

maradván, magát wbb helyen helybelisi

lé, s életmi'ives pusztitásokat okozott.-

Oly gyógymódot választán-k tehát ennek

legyözésére, mely а természet viszhatá

sàt elöidézvén, birálatokat is képes elö~

hozni, melyek àltal а testbó'l egyszers

mind а korcsvegy is kimozditassék. Ну

hatásu szernek шпона]: tapaszlalatink u

tán a csuka-máj olajat, meg az iblanyt;

meg pedig elöször a esuka-máj olajhoz,

mint gyöngébb szerhez folyamodtunk. 

A beteg kezdelben bevett 2 , késó'bb 4

fevó’ kanálnyit naponta dél után; s ezek

ге ugyan mindenkor bô' e'jjeli izzadások

változott, só't а fájdalmak éjjelenkint тёк

erösbödtek. Ez oknál fogva május 13än

ezen szert félretéve az iblanyt választók,

s аи а következö vényben rendeltük:

Bp, Aquac destil. simpl. un с. q u а ш or

Jodinae purae gran. desem Kali hyd

го]. d racli. semi s MD ad lagen. nigr.

S. вещиц 6 ~ 12 kävés kanálnyit. ~

Mär négy napi használat után javulás ta

pasztallatolt; a lábszár és izfájdalmak

egészen megszüntek; az orrfájdalmak eny

шнек, s а daganat mindenütt leloliadt.

Éjjelenkint а hör mindig hó’bb lett, s igen

erös izzadások ütöttek ki. Használta ezen

gyógymódot egész junius Skáig, mely

зав alamx összesen 2 1)'2 obonnyi ha

miblacsot, s 50 szemernyi ib

Ia пух v ett. he. - Minden keményitö

~tarlalmu táplálék tökéletesen elmellözte~

‚сем; mellette a beteg igen jól

érezte тазы; étvàgya mindig

Vigen пазу volt, s napról nap~

ra kövérebb lett. А fekélyek tö

kéleiesen behegedtek, az orr összeesett,

а fülfolyás végképen megszünt, és igy

junius 9kén tökéletes egészségben baza

bocsáttatoli. -

Több hasonló kóresetet. iehetne még

fellioznom, hol la már többször emlitett

`irányelvek ulán alkalmazott iblanygyógy

módot hasonló fényes süker követte; а

haszomalan ismétléseket azonban kerülni

akaró csak aiztl jegyzem meg: mikép volt

egy két olyan esetünk is, hol az iblany

meg hamiblacsnak használatára alig kö

з vetkezett esak némü javulás is, annál ke

vesbbé pedig gyógyulàs; ide nem értve

azen eseteket, hol az egyéni sajátszenv

(idosyncrasia) miatt, azt.- alkalxnaznunk

sem lehetett. Ezt azéri kivántam meg`

emliteni, nehogy az iblany iránt elfogul

àllottak be; а bántalom azonban mit semJ taknalc, s e minden esetre igen лаву ha~

О
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tàsu szerben, minden eró's idiìlt koros

vegyes bántalom ellen kivétel nélkill uni

versalis panaceát keresni látszassunk.~

A kitünölcg bô'r- s mirigy
bántaln'lakra vonatkozölag, a

1101/0111026 nehány kóresctet tartom 111110

nösen emlitésre méltónak.

Elsô' kóreset. N. N. 2 éves,

beoltányozott leány 1842-ik év februar

hónap 27én véteték föl kórhàzunkba. _

A görvélyes kullemil egyén, igen eró's

és csaknem az egész fó'n clterjedt ótvar

ral, szájzsebrékkel, az egész testen szét

szórt sömörnem'ú fekélyekkel hozatott kór

hàzunkba. Különösen legnagyobb szám

mal voltak , e kerekdéd idomu, s varral

födött fekélyek а végbélnyilás kör'úl. E

zeken kiv'úl az àllcsont alatti mirigyek is,

mintegy nlogyoró nagyságra dagadtak

voltak. Az étvágy fó'leg tésztás ételek

iránt tapaszlnltatott. _ Killsöleg a bain

talmas részeknek egyszer'ú málva és bi1

rök fözetteli mosogatàsàn kivl'il semmi

sem történt; bensóleg pedig kezdetben

(Herba Jaceae) fůnek forràzata hasznalta

tott, reggel és estve 2 nehezékbr'il ké

szitve. Ezt körlllbelöl egy hétig folytatta

minden s'uker nélkül; ez oknál fogva az

iblany- és hamiblacsnak eró's oldata ren

deltetett, s erre màr negyedik napra b5

'-lzzadások mellett javulás mutatkozott,

mely javulas, а tudva levò' módon na

gyobbitott adagokra, nlindinkább elöbbre

1110111. A fej szépen megtisztult, a val' a

fekélyekröl lepörgött, 5 ezek szépen meg

tisztulván behegedtek; a nyakmirigyek

daganata szépen elmult; а folytonosan

növek'edett e'tvágy mellett a gyermeknek

 

V2 éves lill, mult év majus hónap 5én

véteték föl intézetünkbe? Születése 6ta

mindig beteges volt, a testnek különféle

rószeìn fekélyek és kütegek támadtak,

melyeknek elmultával a gyermek mindig

roszabbul lett; fólvétele 01611 is két hét

telfegy hólyagcsás küteg elmultával erös

lázba csett, luely csak akkor engedett,

midó'll a fille folylli kezdett. lntózetilnkbe

1101/0111026 állapotban hozalott: 161031666

sébe'n igen llátra maradt, pöffedt alkotá

su, és halvàny szinü volt, feje't, lnely a

ránylag a test többi részeihez igen nagy

nak találtatott, fehér sárgás száraz es

igen büdös ótvar lepte el, s azt illes 1102

ben mindig egyformán elò're és hátrafele

hajtotta; `mindkét szemének héjai mint

egy vizenyesen dagadtak voltak; ñileibó'l

budös és llig geny folyt, s a jobb fúl al

só részén vörös fekélyes dag talàltatott.

A nyaklnirigyek dagadtak, a has puffadl.

de fíljdalmatlan volt. Aziblanyoldatot két

hetig folytatván, fokonkint nagyobbl'tolt

adagokban, s a keményitö tartalmu èt

kek elmellò'zése mellett, az ótvar, Ta

szemhéjak daganatja , valamint a fül mel

leti dag is elmultak. Mellelte a gyermek

vidám és jó kedvii lett; azonban hirtclell

nagy vértorlódás támadván a 16 tele, 4

nadály alkalmaztatott a halánték tájna

lnind két oldalról , külsöleg hìdeg boron

gatások és leöntözések történtek, 1101156

leg pedig édes higany és jalappából ké

521111 erös elvonó hashajtó porok rendel

tettek; ezekre 116, és ziild székletételek

származván, a láz, s fejbántalom többl

tünemenyei is lassan lassan elmultak ; és

ngyan e hó 30án iutézetünket 101101010

egész külleme ugy szólván nlegváltozott,`1sen lielyreállott egészségben elhagyta.

és aprfl hó 10én egészségesen haza bo

osilltatott. .

Màsodik kóreset.v N. N. 1

‚ Harmadik kóreset. N. Pál, 8

,- évcs korànak második évében liimlò'zött,

ez ntán а nyakmirigyek megdagadtak,fül
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folyàs 05 fej ówar kövctkeztek, mely két

utóbbi baj egymást, fölvàltva, 03052 Ril

vétele napjáig, azaz mult èv/junius 116

2211013 тпшагаш; тепецс 1010613 jól

érezte magàt, csakhogy а 001110001503

парг61 napra csökkent. Fölvételekor 16

kép a fulfolyás tünt ki, ugyanis mind 1101

1611161 50130-1101‘05411066505 1113 geny

folyt ki, mely а 110201 fekvó' bf'irt fólvörö

sité; továbbá az ótvar is jelen volt még

a 16 03у részén. —- Е2 050111011 is, 01101

idült, 5 màr wbb gyógymódnak csökönö~

500 ellenszegllltg' 5 minden 050110,—

legalább véleménylink szcrint, erösebb

vérbetvegytŕíl 10336 bántalomban , az ib

lanyt szoros életrend 111011011 alkalmazha

tónak véltük, s azL 0 52011011 oldatban

és 52011011 módon rendeltük. Az` iblany

bevételét. megeló'zte egy erös hashajtó,

(édes higany meg jaiappából) minthogy

hasa 1052611 —— 5 keménynek talállatntt.”

Az iblany liasználata alattjunjus 29kén

tapasztaltatctt eló'ször éjjeli bô' izzadás,

mely aztán mondhatni naponkint vissza

1011, 5 те1у а1а11 а2 ótvaras 1111103 030

5200 0110011, 5 а fülfolyás is megszünt.

E gyógymódot augusztus 116 8111113 fely~

latta, az izzadások` azonban éjjelenkint

még е3у 16013 az iblanyoldat félretétcle

után kit/ärtek. Végre az 001111011 hó 13011

‘030525030500 11а2а Ьос5011а1о11. .'

C» Negyedik kóreset. NJN., 2

éves, nem oltányozolt 1111, mar egy év

óta folytonosan betegeskedett, 011660

mult év julius hónap 1000 ßlvétel vé

gctt intézetünkbe hozatott. —-— 801035030

haspöffedtséggel, és tészuis ételek iránli

falàrdsággal kezdó'dölt: nem sokára а

nyakmirigyek földagadtak, s kifekélyesed

tek; maid 150101 hólyagcsás börk'uteglep

te bc egész fejét és képét; а hólyagcsák

körül a bó'r földagadt., és lneggyuladt, S

13у az egész képét eltorzitá; 0200 1161

lyagcsàk fölfakadván barnasárgás ,varral

födöttek be, meiyek a viszketegséget

0103 inkább nevelték. -Legnagyobb mér

tékben 6а3а61а11 5 gyuladtak meg 0 10156

ajak, s а szemhéjak, mi 011011 5200101

nek haszuát sem vehette, ámbátor a

szemgolyók rendes állapotban 110111111.—

А2 03052 110103503 alatt láz nem mutat~

1102011, 5 étvágya mindig rendesen ma

radt. Ezen állapotban vétetett. föl 101020

tiinkbe. Minden eddigelé javaslott s àlta

10011 15110520011' 5201011 között, jelen 0

50111011 is az iblanyt látván legínkább ja

valva, azt a következö vényben rendel»

tük: Rp. Aquae dest».;sìmpl. u 00. tres.

Jodinae purae gran. tria. Kali hydroj.

drach. tres MD ad lag. nigr. S. Dél

utánkint 2er 1 -— 4 kávés kanálnyit.

Minden 10111 napon az adag nagyobbíta

1011. Már harmed napra mérsékelt láz je

1001 meg, mely alatt izzadni kezdett, s

julius 20am az aŕcz- és szemhéjak daga

natja annyira lelohadt., 1103у 520111011 löl

is 0у1111011а. а pörkök és varak nagy

részt leszáradtak, 05 101351011; a mirigyfe

kélyek összehuzódni 5 0 603011 kisebbül

ni kezdének; a has pöffedtsége is nag yon

cngedetl. Éjjelenkint, bó'ven izzadott. _

Augusztus 1500 már arcza és feje 030

5200 115210 volt; s a nyakniirigyek daga

natjai 05 ' 101101уе1 15 elmultak; miért is

ekkor az oldat. többé nem adatott.; 5 csak

inlóvizsgálut és észlelet végelt. tartatolt

kórházunkban egész 003052105 2411013, a

mikor is helyre állott egészeégben hagy

,ta cl inlézet'unket. .-;

l:,Ötödik kóreset. N. Juli 21/2

éves, oltányozott. Fölvélele 01611 0161

több izben különféle 161103011. 603011 és

'gyuladàsokon 111001 keresztül, ugy hogy

alig volt még egy két 110113 101у10005ап
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tártó egészáége. Mult év augusztus hó

Bén kór'házunkba hozatalakor állapotia

következö volt: A kifejlc'ídésében hâtra

maradt s poffedt arczu leánynak feje ót

vernal, arcza s egész teste szinte hó~

lyagcsás küteggel volt ellepve; mind ш

Szeme meg volt gyuladva; s ajkai kifeké

lyesedtek. A szemgyuladás, mely igen

nagy fényiszonnyal volt összekötve, fö

kép a szaruhártyában гением, hol kis

fekélykék is vétettek észre. A nyakmiri

gyek fájdalmasàn földagadva, s a has föl

puffadva találtattak. Mind két fülböl eves,

büdös, és êles folyadék szivàrgotl.. Gzêl`

szerü életrend mollett a szokott iblany»

oldatot rendelök. Ezen szernek haszná

lata alatt làzas tilnemények mutatkoztak

éjjeli izzadàsokkal; ezek alatt a szemvö

rösség, és fényiszony elmultak; az ótvar

хетты; а hólyagcsás kliteg eltllntj. n

kifekélyesedett részek szépen megtisz

tultak; a fülfolyás megszüm. -Septem

L-.._. ..._‚.

Kúrj
р.

ber цокал az iblany tovàhbi használatá~

tól elállván, a leány nyirkalkolmányát te

kintetbo véve, mintegy óvó szerül, vas

és rheumból készült porokat rendeltünk,

s е porokkal ellátva llaza bocsátottuk.

És ime ugy hiszem e nehány kór

rajzból is eléggé kitünik màr az iblany- és'

hamiblacsnak hatása, mind az id'últ korcs

vegyes'csont, mind pedig hör-_gs Inirigy

bántalmakban. - Ещё! fogva azon többi

szàmos kóreseteknek, részletes leiràsá

val, hol az iblanygyógymódot az eddige

lé oló'adott kóresetekhez hasonló fénycs

süker követte, а tisztelt olvasót untatni

nem akarván, azon óhajtással zárom bc

ez igénytelen czikket: bàr minél több ha

sonló gyógyszerhatási kisérleteket ten né

nek tisztelt ‘úgyfcleink e hatalmas szerrel,

hogy igy annak hatása több rendi) 65216

let által annàl inkább fölvilàgositatvàn, an

пак hasznàlala is minél közönségesebbé

válhassék.

 

агат

f a bécsí közönséges kórházban 1843-ik 6vbon.

Dr. Esze Gábor, а bécsi k. kórház alorvosától.

Minden, az összes természetben, a

vâltozás bélyegét viseli magán, s ettöl

az orvosi vilàgban siucs kivétel. -Kórok

keletkeznek pusztitók az emberi vilàgban,

melyek magokat-kidnhöngve ismét elöbbi

bölcsc'íjökbe térnek vissza, egy idò're ki

mélendök az emberiséget.;- vagy pedig

öi'ökre az enyészet karjaiba dülnek, csak
nevöket hagyva fen az utóvilágnak. 

Más ellenben, а mult század annyira á

dúz kórjai, ielenkorunkban szelidebb in

nemzodékre való штаммы által okozott

vér'únkkeli azonositása a kórnak szelidebb

alakot kölcsönze: ugy ezutánra is bizto

san várhatjuk annak mindóg gyöngüleu

d6 eröveli fölléptétv, mig az évek hosszú

sora ezt is majd sirjàhoz látja közelgeni.

De az ô's orvosi чаше fönmaradt hagyo

mányaiból kivilágul: hogy vagynak kó

rok , égaly, egyéniségünkben gyökerezäk,

melyek évezred elött is ugyanazon aiak`

ban léptek Ш! mint jelenleg; minthogy az

dulatot öltének magokra , elôjelul szolgá- — ешЬег ös alkatától soha el nem tér, s а

'landók, hogy valamim a nemzedékrò'l természet is nagyszerli mûködéseiben ki
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mért ulján vállozatlan halad, melyeknek

részletes, тазу összes hatása, même“r

kórolmak gyökokul szolgál. м

.i Az elmult év, a székes váiosban,

minden különös járvány nélkiìl folyt le, s

csak a legközönségesb évszak s egyéni

ség okozta kórok voltak napi renden,

melyeknek а bécsi közönséges kórházban

tapasztalt тю vázlatia következendó’.

1 Jan uárban а nedves, változó,

hagymàzra hailamitó idö daczára; kór~

nemtönk lobos jellemli volt, tiszta lobos,

hurutos, és csúzos alakban lépvén ты а

kórok legnagyobb szàma, s-ezek Шт

mint. leggyakoribb, s leghevesb lefolyásu

a tüdölob emlitendò', mely ellen a Шту—

шб borkö 3 ~ 8 szemernyi agagban na

ponkint, тазы mint mindég leghatályosb

gyógyszernek nyilvánitá. ~ A kór пазу

sága a véreresztést nem ritkán többször

ismételtetni parancsolá.- A lázak шт

leggyakrabban шинная: voltak a csi'iz-hu~

rutos láz, s а hagymáz, de àtalánosan

mind jóindulatuak valának. - A csúz bár

nem hevenyr lefolyásu, de hosszasb ideig

tartó volt, nem ritkán szivburok, s sziv

kórokat okozó, szivbelhárlya lobokkal

volt párosulva.

Február elején а közbejött lágy

idö a kór nemtö lobos jellemét csökken~

té , mely is csak szelidebb indulatu

csůzos baìokra volt szoi-ílzkozva7 egy

szersmind több heveny lefolyásu hagy

máznak engedvén lielyet. - A hó má

sod felében a viharos ncdves hideg idö

beköszöntével, a lobos kórjellem ismét

életre kapott, számos erô's tüdó’ , s tüd6~

hártya-lobok mutatván magokat. Utóbbi

lobok savós kiizzadàsokra пазу hajlamot.

nyílvánitának, ugy annyira, hogy a kiiz

zadvány sokszor egész mellüreget bewi»

té , а там ököl nagyságii, vértelen, ш

там, -s ватты ellátott anyaggá vál

toztatván. - Mellcsapolás csak igen ke

vés esetben sz'ult kivánt sukert , mely á

talánosan csak oly esetekben tanácsolha

tó, hol а kiizzadvány fris s kevés meny

nyiség'ú; ugyde т а természettöl is so

kat várhatni. (- A kiizzadvâny hosszasb

ideig okozta nyomás шаг, и tüdök ru

ganyosságukat elveszlvén összezsugorod

nak, s gümŕík képzßdnek bennßk. Az

ily esetekbeni můtét csak pillanatnyi eny°

hülést szül , mert megtelik ismét a mell

üreg, s fuladás vagy sorvasztó láz vet a

létnek véget. - E hó másod felélren а

csúzos, s hurut казак elenyészvén, пазу

máz, s csorvâs láznak engedtek helyel,

melyek mint пазу eröhiánnyal párosule

vák, a Fóllábadást пацанам gyakran fe

nésedésbe menó' fólfekvénnyel (decnbilus)

voltak összekötve.  - .~

и l Marczius hurutos jellemibtüdö

bajolmak engedett szabad tért, csúzok

kevés számmal vollak латами. - Vén

köpések számosak voltak, melyek каши

fáradozást kivánt, süker koronázta. -f A

làzak közül leggyakoribb, s legkétesb ki

mcnetelil voltI a hagymáz, nagy eröhiány,

vérvesztés, nagy hasmenés, s fenébe

átmenö Fólfckvénnyel nem ritkán páro

suina; - azért is az e kórokozta e h6,

napbani halálozások igen gyakori esetek

voltak, s csak az дашь tüdô'baiok áldo

zatjai voltak nála számosabbak.  A

bonczvizsgálatok a szokott. hagymáz bél

lekêlyedést шиши, annak kiilönbözö Иго

szakàban; ilyes fekélyokozta bélátfúrás

nem ritkán volt а rögtöni halálozás oka.

E székes városban шансам számtalan

idiilt tüdö kórok közti e havi leggyakrab

bi halálozások, Hypoci'ates Martins

inimicus phitisicis, mondata igaz

Sâgát elégé bizonyiták. . A nem тип
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szívbajjal párosuit vízkórok, kivált a nó’

nemnél az aggkorban, számosak voltak,

meiyeknek együtt léte minden fáradozást

meghiusíta. - A köszvény, mind soka

ságára, mind kórjelei mennyìségére néz

ve, a mult hónapban tapasztalt е nemü

Вагоны sokkal számasabb vala.

Aprilisben is a mult hónapban

травмам 10 b о s h u r u t o s kórjellem

volt mindig napi renden, mer a пей—

ves hideg idôjárat következtében, kiváit

a hó másod felében, álalánosb, s a Lisz

ta lobos jellemhez 'rliözelitó' нацелены

1ёре1Нб1, mely mellett szól` a moll és

hasbeli takonyhártyák leggyakoribb lobos

Зацепил állapotja. - А tüdó'lobok gyako

riak voltak, s hevenylefolyásuak, de ki

menetelök kivânatos volt. -—- Hashártya

lobok kivált a gyermekágyasoknàl igen

gyakoriak, s szerencsétlen kimenetelüek

voltak. -—- Emlitést érdemel itt , az 1-s6

lzlilészi osztályon e hónápban tapasztalt

пазу halandósá ;a gyermekágyasok u

gyanis, a szü 's után 2 —- 5 napra mín

den ok nélkul мы iepettek meg, mely

bez mâsnap tompa, égetó' alhas fájdal

mak minden helybeli vérvétel, s alkal

mazható lobelienies szerek daczára több

параша tartottak, mig végre a szüntelen

lartó Iázzal erô'hiány, s ideges kórjelek

каштане]: be, s a kór 8 - 14ik

парит а betegek jobb létre szenderul~

tek ы ; —- az ideges korszak jelenlétével

a legerösb s idegingerló' szerek hatása is

érvénytelen vala.  A bonczvizsgálatok

belméhlob(endometritis)s mêhvisz

é rl obot (metroplhebitis) mutatának föl,

különösen az utóbbinál nagy volt a rot.

_ hadásra való hajlam, ———— A vérvesztések

шт а vérköpés, kûlönösen férjñaknál,

s nönemnél а mé'hvérfolyások voltak na

pi-renden. —- A сайте iellemü bajok,

valamint a hagymázà számra kevesek , s

minden érdeke'sség nélküliek voltak'. -

Az idült kórok шиш, most is mint, egész

éven át а tüdövész, s günu'íkór voltak

leggyakoriabbak. ` =

Májns beköszöntével ámbátor а

nedves~hideg napokfmegszünteneb, s a

Iégmérséklet szelidebbre változott; a kór

nemtó' jellemében semmi lényeges válto

zás'nem történt, s a lobos hajlam,

hurutos mellékjeliemmel vàlto

гамак: maradt. -- А tìidó'lobok még min

dig számosak, de átalánosan jó indula»

mak, s csak a szeszes italokkal mérték

letlen éló’ agg egyénelmél velt szerencsét~

len fordulatot, kiknél ugyanis а boncz

vízsgálatok szürke májulást` (hepatisatio

вывез), vagy heveny mdó' gümökórt) ш

bereulosis acuta pulm.) mutatott. -A

kütegek közt а himlô'k bár nem számo

sabbak, mint az eläbbi honapokban, de

nyilvános rothadási hajlamot árultanak

el, а melynek következtében támadt ha

landóság nem vala csekély. Az orbáncz

e hónapban gyakori látvány volt, mely

nehány agg férfi egyéneknél, а gyuladt

részek fenébe való átmenetelével végzö

шт. —— A lázak közül szemlélt csorvás,

csúzos Iázak , s a hagymáz egyenló' sze

на jellemet öltének magokra. -Az idült

kórok közt, a tudóïbajok e hónapban cse

kélyebb, s а vízkórok ellenben az elöbbi

hónapban szemlélt ilyes eseteknél na

gyobb számmal voltak szemlélhetök, utól

sók шт több Brigth-féle kór is for

dult elö, melyekben minden használt

gyógyszer, az annyira magasztalt ham

iblacs haszná!ata is, érvénytelen vala.

Ju nius kórnemtöje lobos- csú

zos jellemu volt, mint az uralkodó ш.

tozékony зав szüleménye, nyilvános hagy

máz mellék-jellemmel. -- A lobos изгои

 



Kórjárat a bécsi kórházban. -—— 1232618]. 193

közül, a те", s hárlya lobok voltak

gyakoriak, melyek bár lefolyásokban se

besek voltak, de mindamcllett szerencsés

kimenetelüek, s kiizzadások nem valának

натащи. -~A csúzos bajok, c húnapban

igen szàmosak, makacs fájdalmas ízlo

bokkal voltak párosulva , melyeknél szív

burokkiizzadványt, okozó lobok sem hiá

nyoztak. llyes kiizzadásoknàl a mult év

bcn löbbsziir alkalmazolt lecsapolások sze

rencsés kinienetcliiek nem lévén, illyes

L'isórletek lübbé nom tétcttek, s а kór

ellen csák czélirányos, a fölszivást eló'

mozdîló szerek használtattak, melyek u

gyan enyh'nlést számos , de tökéletes ja

vulást csak igen kevés esetekben idéztek

elfi. ——- А làzak шиш а csorvások, gya

kori ideges jellemmel párosulva , s a

hagymáz voltak napi renden, melyek bár

számosak, s nagy eröhiánnyal párosulva

voltak, de átalányosan szelid jellemmel

léptek löl. - Az ideges kórok közül leg

inkábbfa d il h ö ng é s (mania) volt napi

renden.

Julius elején а kórok a mult ha

viakhoz hasonló alakban tüntek föl, mig

annak másod felében, a csorvás ideges

kórnemtönek engedtek helyet. — Alobok

kevés számmal voltak штамм, nem rit

kán ideges jellemmel vegyültek. A csor

vás Iázak felesek voltak, nem #ritkáni

hagymázba való álmenetellel, mely áta

lánosan szelid indulatot Шве magára.

Az мы: kórok fajai e hónap lefolytában

a méhrák, s szivbajok voltak , melyek kik

lönösen а nönemnél gyakori halálozást о

koztak.--E hó, a kórok csekély számát,

s azok minó'ségét tekintve, egyik а leg

szelidebbek közüli volt.

Augustusba n a csorvás ideges

kórjellem még inkább életre kapott. —-

Lobos, s ezek is többnyire ideges jellem

те] párosult kórok kevés számmal voltak

szemlélhetdk. A csorvás láz e hónapban

leljes erejében volt, ugy hogy a közön

séges kórházban megfordult betegek szin~

te harmadát levé, s magát а lassu, ide

ges jellemü, nem ritkán hagymázba át

menö kórmenet által különösen kitünteté.

Hagymáz fülös számmal, mely hár sebes

lefolyása, s gyakori fenésülésbe átmenö

fölfekvényekkel volt párosulva; mindaz

által, az e kór okozta halandóság igen

csékély volt.

«. S zep te m b е гЬеп az elöbbi hóban

tapasztalt kórnemtó' teljes erejében vál

tozatlan maradt. —— Bár a csorvás lázak

szelidebb alakot öltének magokra, de а

hagymáz eló'bbi teljében шагам meg,

mint nralkodó kór, melynek fó'jellemeit a

nagy gyöngeséggel párosult kábult, ne

héz fej, fulzúgás, repedezett száraz

nyelv , ólthatlan szomj képezék;~ hu

rutos bajok, vérfoiyások, nagy hasme

nés, kütegek, mint eldbbi években, nem

voltak láthalók. — А kór-szelidebb'indu

latuvá миома mellett is, az ez okozta

halandóság, killönösen а férñaknál igen

számos vala, hagymáz fekély okozta bél

furások sok esetekben lévéu a halál okai.

Lobos jellem'u kórok számra kevesek,csú

zok valamivel gyakoriabbak bár, de áta
lányosan Vmind szelid ind/illaluak'voltak.

Oktober elsö har'madában, a hû«

vös ido' beköszöntével számos lobos 1:63

rok voltak szcmlélhetök, melyek késöbb

ismét a csorvás ideges kórnemtönek en

gedtek szabad tért.- Bár a kórok e hó

napban igen Szàmosak voltak, melyek kö

zlll a liagymáz а lábadozást hátráltató

mltô'mirigy-lobbbal nem ritkáu volt páro

sulva ; mindazáltal a halandóság igen csel

kély számu volt. -- E hónapban számos

magát rothadási hajlammal jellemzö vér-t

з.
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llas volt szemlélhetô', a mely okozta ha~

landóság fólös számu volt, s а bonczvizs

gálatok kiilönbözö mennyiségll vórhas fe

kélyesedêseket mutatának.

Novemberbenafónncbb szemlélt

körnemtfíhöz lob-csúzos mellékjellem já

rult.-Mindamellett, hogy az ideges lá

zas kórok, napi renden voltak, erejökbó'l

keveset engedve, szelidebb lobos, s e

mellett több makacs csúzos kórok is vol

tak, szemlélhetò'k. ~ A csorvás lázak ,s

hagymáz szelidebb alakot. öltének magok-l

га; kórlefolyások rövid ideig tartó s

egyszerll volt, minden a mult hónapban

tapasztalt nyálmirigylob nélkiil. -A lo

bos jellemii kórok köz'ul, a hurutos шаб

bajok, gyermekágyi, s tiszlulás zavar

szülte hashártya lobok vollak napi ren

den. A gllmökórt s tüdó'vêszt , mint a
Vbécsi égan föltényeztc , s az év minden

szakában umlkodó> idlilt kórokat nem is

emlltve, а többi о nemhez számitandók

këzül leggyakoriabbakvoltak a vizkórok,

molyeknek ha belsó’ ‘életmůvek elfaiulta

Марш nem szolgált, vízellethajtó szerek

nek engedtek ; ellenben ha az oly gyn~

kori szívkórok , s más életmüvek ahyagi

rendellenisógc voltak gyökokaik, ellenök

minden gyógyszer' érvénytelen vala.

D 002 embcr cgész lefolytàban az

uralkodó kórnemtó'vel semmi lényegcs

változás sem történtg- most ís a csor

vàs lúz , s hagymáz voltak napi renden,

а lob~csúzos mellékkórjellem kisebbiîlte

nélk'ul. Tiszta lobok kevesek bár, de igen

kifejletlck так, mig а hurutos , s külö

nösen a csúzos kórok, gyakran vollak

szcmlélhctó'k; utólsókat kiváltkép makacs,

nagy érzékcnységgel párosult dag, s'loh

jellemzé, mclycknél idillt szivbajoknak а

lapul szolgáló szivhártya lobok sem hiú

nyoztnk.

А föntcbbickbô'l kìvilágul, hogy а

kórnemtö az év elsö felébcn lobos jellcm(í

volt, mig annak másodában az ideges kó

roknak engedett szabad tért.

А b. közönsógcs kórházban 1843

4ban orvosoltattak összesen: 27124-en1'

ezek шт meggyógyultak 21445en,

meghaltak {H20-an; további orvoslás n

latt maradtak 2559-en. Az orvosolt be

tegek száma a meghaltnkóhoz ugy úll

mint 100: 11 3Q.. _

--.-_fh н- .. . -

Tárcza.

малек t. тоны megye orvos

lißtîliîkńjůlmb (Т. Krcnmiìller K.,tolna

megyei r. föorvosnak 184% évre szólń ог

vosi jelentése szerint.) - (Folytatús.)

с.) Az „шитые: eló'uenetelúöl.

Tolna megyében az oltúnyozásm egy

kiil'ónös választmúny iigyel fól. melynek el

nöke ńtveszi a1. oltó orvosoktól a beoltolt

gyermekek дедушка, s azt a megyéhez, ez

pedig a nmgu k. htó tauácshoz Ierjeszti fok

Aniegyeì 4 járásban ez iden ’16 orvos ollotl

jo sikerrel ; @inthogy a valóságos himlö csak

Tormàson (jan. és Fehn-ban) uralkodoltů

s itt is ,csak ‘2 beollatlan gyormoker voll

z'ildozntul.

Az oltányozás még johban menne, s а

rnngyének kevcsebb kültségbe kerülne, ha n

hetysé-gek olöjárói kötolesség'ukhen pontosab

bnn elja'lrviin, nz Orvos МИ! moglmtairozoll

oltz'myozási Шёл-0 5 illctöleg парт> minden

be nem oltott gyermekeket a helység házá

hozl штамп, úgiy Люду az orvos azokat

mind ogyszerre шпата be.

Összes eredméuyét nz oltányozásnak

még eddig ki nem lellot'e venni ;‘minthogy az
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orvosok jegyzékeíket rendetlenül ny'ujloi~

.ták be. —

(l) Az ¿lele/r. ilalok- в? fliszerárukm

valo' feliigyele'x.

Ezekre nezve állalánosnn nz a panasz',

liogy а marhahús igen rosz, s а _zsemlyék
igen savanyuak; - igy tehát a szegény enn-V

bcrek, kik czcn étczikkclyekkel csnk akkon

o'lnek,' midön betegek.y betegségükben igen

rosz táplálëkot nyernek. I `

ej А temetó'ìl кадетам '

l Ezekre nézve а nmgu k. 1110 1001103

sok szép intézményt hozou, melyek azonban

schol sem larmtlak meg; igy гика @um te~

metò', melyben а sírok ásásaI kellö rendhen
lörténnék, s 021.` föképen n pápista temetök-l

röl mondhatni, 1101 mindenki а kereszlfa mel

le' kivánja haloßit eltakaritatni, mi által gyak

ran csak iméut mthadásnak induit hullàk ig

àsalnak ki, melyek bûzök által a levegöt el

ronhják, s а köz-egészségre igen kártékony

liabással vannak. ‘ '

‚ f) Бежит-035 küa'gásak.

A kuruzsolás T. megyé'beu igen elter

edt, s akuçuzsolók n szegény ludatlan né

I'
_l\

pet- winden' fiilvigyáze'ie inelcht-folylono-_' -

san zsarolják, ngy glinyira, дозу p. Tiniár

Mibály, n. doroglii lakes több helyse'gektöl

l'endes fizelést húz, melyéri azokal. еьащ

’Vl 1. Oi'v ö`s"i

\ _ ‚
. .

Az orvosi szemelyzel

'Rendes 1601105 .l., 1

2., Tbli föorvos . 6'(

3., Gyakorló orvos . 8 > ‘

4 .‚ `.lńrásbeli seborvos

5., Gynkorló seborvos . . .

6., Gyógyszeŕész mint tulajdoues. 9

mint gondvisclö .~ . . 1

7.‚ Ji'irásbelì diplom. hábil . 4

npeyakonó diplom. _bäh-a. 20

9., Bamm or'vos‘. . . .^ . . fl

Rondes l'öorvos: K re n 111 ü l l 0 г K à 

r oly orvos doctor, bariuász inesler, а szeg

szárdi ilÍei'encz-kórliáznnk és а megyci ervo

.si i'endszernek ignzgalója, 38 c'ves7 római ka

lliolicus, váczi szülelésii.; az orvosi 100011121

nyokat 1827-ben Pesten végzó, s 1829-bcn

orvostudori »oklevelet nyert», mely alkalommal

,ligy tehál 1011105 dr. esik

 . 1. 0 _

'l 1 seborvos @slk 6718 lakosru.

Ё 1 gyógyszerliir 18,139.1'ak03faf'

2 1 diplom. мы 7157 ханжа l

ellenit gyógyszerrel - körösbogair-pprrallàtja el. Ezen kuruzsolók többnyire а pásztoï

rokkal egyetértésben vannak, kiknek egy

s'zerü jelenlésére, hogy а gulyában vagy

nyáj küzl veszelt kntyát láttak, а helység n

kuruzsolónnk рогам drága pénzen megveszi.

Anyereséget aztán а kuruzsolók a pászto-f

rokkal oszlják meg. `

Afüszerárusok löbbször ismételt tila-i

loin dwzáijp is gyógyszereket _hánytalóg

ищи—шиши, még pedig többnyire mai-I

gosabb áron, mint а gyógyszerészek, mi

által a szegény nép is megcsalatik, а gyógy

— szerárus is megkárosodik.

VI. Orvns-törvényszéki esetek.

‘ ‘n

Az orvos-lörvényszéki esetek T. me

gyébcn eddig annyira hiányosan valának 016

:idva a látleletekben, liogy a blintetò' .töm

vényszék kéntelen vala f_elszólítani а пдгбогд.

vos uml, Amiszeiiint útmutatást `lgészilsenìhgin

zon ezel elerésére, hogy а látlelelek szerkw

zetükre nézve egyformábbak és rendesebbek

legyenek. Fòorvos ur ezen megbizásnak meg;

i'clclni kivánvàn, а tórvényszéki опознана

rövidke vázlatál szerkeszlé , s a l. megyének

benyujtá _

isf/,nan .l 1‘. moms 1101 42 einem

szolgáltatott ki; és pedig 6 könnyii,  27

sulyosabb, 8 igen súlyos sérelmekröl, 1 a«

gyon lölt emberröl szoló. v ч v _. 1

s ze n1 é l y'e k; i '

száma köv'etkezendöz'

összesen ve'

ve 1 gyakprlo:

orvos esik

4318 lakosrq.

12092 lakosm.

idcglázról érlekczett. ——— Ugyanazou évben

Ausztriái, Se'niethont, Német-alföldet, Bel

giumot, Franck, Helvctf, és Olaszhont be

utnzván 1830ban а m. k. egyetemnél Ьаг—

mász-Lanári segédnck nevezletelt ki. 1832beir

Tolnal megye tìszt. föorvosának és а kórliáz

г. föorvosának, s 1842ben.,pedig ugyauazon

о
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megye rendes föorvosának neveztetett ki. 

Fizetése 600 f. e. р._; lakasa: Szegszárd.

Tíszteletbeli föorvosok : 1. H a va s Ig

nácz orv. dr s а р. orvosi kar rendes tag

ja, több megyék táblabirája 41 éves, rom.

kath., beszterczebányai születésü, az orvosi

tudományokat Pesten végezte 1828 s 1829ben

а pesti városi kórházban mint alorvos 103161

latoskodott. 1831ben Tolna megyc rendes

föorvosává lett, mely hivataláró11842bcnle

mondván, azóta tiszteletbeli ‘ föorvosi czl'mt

visel. Lakik Pesten.

2., Liebold Gyula Tamás orv.

dr., s hg Eszterházi ozorai uradalmaiban ba

romorvos, 66 éves, róni. káth., lippai (cseh)

születésü, orvosi tudományait Prágàban,

Bécsben és Giesenben szerezte; orv. és seb.

oklevelét Prágában nyerte. A kcsztbelyi зе—

orgiconban 21 évig tanári hivatalt viselt,

mely idö alatt 9 munkát írt, s 7 orvosi folyó

iratban dolgozott; 1825 óta hg Eszterházi

baromorvosa; mint ílyennek fìzetése 400 f.

54 k. e. p.; ha utazik napi bér, szabad ln

kás(n0mbovmnn),2 % ьыазяшцдтмп,24

mérö tl'szta buza, 48 mérö rozs, 16 öl

tüzèlö fa, 16 akó borI 3 tehén, 7 sertés

tartása, 2 ló, kocsival és kocsissal. `
З., Gottwald Gà'spár JsinoS 31

éves, rom. kath., tolnai születésü; 1839ik

óta orvos dr; 1840 óta tolna mcgyei t. föor

vos. Lakik Tolnán.

4., Saly Imre 27 éves rom. kath.

` szombathelyi születésii, '.1839 óta orv. dr.

Lakik Tolnán. Y

5., Sánta Ferencz 33 évcs rom.

kath. gyöngyösi szül., 1839 óta orv. dr. La

kik D. Fóldváron. '

6., Traib er Jòzscf orv. seb. dr,

szülész rnester 28 éves, rom. kath. bonybá

di szület., okleveleit a bécsì egyetemben

nyerte; 1842-ben a Ferencz kórház rendes

föorvosa lett. Fizetése: a szegszárdiFerencz

kórház pénztárából 80 f. e. p. s egy díszcs,

alkalmatoS lakás, a rabok orvoslásaért 50 f.

e. p. , a szegszárdi uradalomtól 100 f. c. p.,

Szegszárd mezövárosától 140 f. e. p. Lakik

Szegszárdon.

Gyakorló orvosdoktorok: 1., R á-b olt

János, 52 éves; 1820 óta orv. dr; lakik

D. Földváron.

2., Ch rist János 52 éves, 1815 6

Ia orv. dr, 18'17-ben zalamegyei föorvos,

1819 óta hg Eszterházy ozorai uradalmának

orvosa. Lakik Tamásiban.

3., Náho'd Sámuel 58 évcs zsidó,

а bonyhádi zsidó k'ózönség rendes orvosa

80 f. е. р. fìzetéssel. Lakik Bonyhádon.

4., lllésy Imre Lajos 35 éves,

1830 6ta orv. dr; jelenleg a bonyhúdi urn«

ságoktól aláirás utjn'n fìzetést nyer. Lakik

Bonyhádon.

5„ Trempacher Mátyás 36éves,

1837 óta orv. dr. Lakik Battas-széken.

6., B unzl G à b о г zsidó. L. Gyönkön.

7., Sch uller Móricz 29 éves, 251

66 1843 óta orv. dr, lakik Bonyhádon.

8., Mühlhoffer József 23 éves

zsidó 1843 óta orv. dr, jelenleg a högyészi

zsidó község г. ñzetéses orvosa. Lakik Hö

gyészen. Fizetése ` mindegyiknek a_megyétöl

worep. `

Gyakorló sebëszek: Идите/мегат

Gyò'rgy lakik. Pakson; Nagy Imre urad.

orvos, és styrum-féie fundntioból 100 f. e.

р. Iìzetést huz.; lakik Simontornyán; Peck

Su'mnel zsidó , lakìk ugyanott; Budai Ja'A

nos, lakik Tolnán, hol borbély mühelyt

tart; Stríleçzky Antal lakik Tolnán; Ka

Íuírz't: Ju'zsef lakik Dombováron; Me'sza'

ros Mártou Duna-Földváron, Ваша]! Fe’

rene: Tevelen; Rose/¿stein József zsidó

Bonyhádon; Fisc/zer Ille's zsidó 1165376—

szen ; Fischer szsef zsidò Gyönkön; T1'

Мг: Ferenc: Kís Dorogon ; .4r/¿stein Lá

:ár zsidó Pinczehelyen; Визовой: Múrlon

zsidó Parkson; Hofmann Fíìlù'p zsidó Bat

tns-szókcn; Frez'lee/y'umín zsidó7 Kélyen;

Ногтей! Antal Ireghenf; Нити Kristof

N. Mányokon; MiìllerAlla'm Tolnán; Mur

guh'tBer/aát zsidó, N. Székélyhen; »S'c/mu'dl,

Já/ws D. Fóldváron; Hollenburger M '

7103, а hg uradalmi bai-om orvosa, Dumbo

váron. Baromorvos z, Beyer .hin/1s, older.

nyerte a bécsi egyet.; ñzetése 2-10 1. c. р.

Lakása Kölesd. _ . '

A fönebb emlitett okleveles bábákon

kivül van még amegyé'ben 175 úgy nevezctt

falusi bába, kik a helységekben а köz~

nép telyes bizodahnát birván, úgy szólvàn
az egyedüli tanácsadó, kenöv, csontrakó és

rendelkezö orvosok.- Postre t. i. а bàbászi

oklevél elnyerése végett csak néniileg mivel

tebb s pénzbeli tehetséggel is ellátott nösze

melyek mennek; ezek bábászi pályájukat el

végezvén, a köitséggei дат tudomány után
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uémi hasznol. is vàrnak, s ekkép csak váro

sokban telepednek le. /Faluhelyre tehát egy

sem megyen, mert ott 24 kr. és 1 kenyérrel

—— minden sziilés ula'in — mcg nem élhct.

Ezeknck helyéta falusi ba'bák póloljaik. Ezck

többnyire nyomorral kiizdò' özvegyek, kik al

helység elöljárói által a föorvosnak ajánltal

ván, а járásbeli sebész és bába által `két.-

‚ három hétig okiatlatnak7 а rendes föorvos

Ша! kihallgaltalnak, s ha ennek kérdéseire

kellöleg megfelelui képesek, bábászati enge

delemmel Iátalnak el.

Ezen falusi bábák a nmng k. helylur

tó tanács rendelései ellenérc is gyakran köz

munkákra hajtatnak ki, honnét l'óbbször va

judókhoz hivatván, ezeknek durya kezcikkel

 

s fáradt tagjaikkal nem пазу segedolmet

nyújtanak. Ezen falusì bábák továbbá а leg

nagyobb inséggel küszködvén , a szülés elött

és alan. étel e's itallioz fognak, s föképen az

utolsóban a mértéken igen gyakran lul lép

nek. Hogy ily kör'úlmények közt az úgy is

tudatlan bába sok eselben nem csak nem se

дн, hanem még ront is, magától követkczik.

184%-ban sziilctett а megyében 8022

gyerniek- aholtan szülöttek számát ide nem

e'rtve.-1200 szülésnél a 24 okleveles bába_

nyujtolt segéd kezeket, esik tehát еду okle

veles beibairal 50 szülés; a többi 6922 szli

lésnél a 175 i'alusi bába щит; esik tehál.

egy falusi búbára 39 sziilés.

(Vége köveikezik.)

„__-v.

пневматика: jegyzetek Egerböl.

Ногу uz orvosi ludománynak s velo az

orvosoknak osaknem az egész honbnn szo

moru ,  sok helyeken valóban ógbekiáltó -

állásukat minél elò'bb kíösmervénI annak sok

részben mellözhetlen javitását sietletni lehes

sen ; igen kivánatos, hogy honunk minden ré

`szeíböl ez iránt hiteles és hü tudósitások а

dassanak a nyilvánosság lialalmas birószéke

clébe, mit már löbben t. ügyfeleink közül

részint ezen lapok —- részint az Orvosi-Tár

által czélszerüen tettek. Szolgáljanak jelenlcg
e nchány sorok is adatok gyüjlésérc а közös

uzél megk'ózelitéséhez. I

Mellò'zvén városunknuk kedvezö égallyi

helyzetét, minélfogva egészségi шитыми

sokaknak menedékhclyül-nxim а kies мм;

raálji vonalnak ogy része - ajánlható, és

mi által itt a betegek szz'nna az évnek пазу

rész'ében csekélyre olvad le; leginkább csak

а népszerü orvosi gyakorlntot vizsgáljuk.

A Iakosság számát több évtizedek om foly

vást 18 ezerre teszik _mi anyagi jólc'tél.

városunknak nem kedvezöleg bélyegzi ; -

ennek mintegy 35 l'óldmüvelö knpás, vagy а

tölök jólétre alig ogy fokkal kiilönbözö.sze

gényebb kézmüvesi osztályba esik; ezeknél

orvos гика ujság, s az általa eszközlendö

gyógyitástóli iszony és bizalmatlansúg - mint

sok más vidékeken —- átalános; orvost kö

zülök csak a tehetò'sek, és csak akkor hivat

nak1 midön minden liúzi gyógyszereikböl ki~

i'ogyván, a „betegséget rnegfordítani“-mint

mondják - vaggir elüzni nem шиши; еНюг

lelkiismerelök meguyugtatása l?) végett, ne

hogy az emberek halál osetében a beteg ro

konait hanyagsággul vádolhassák, orvost hi«

vatnak, de csak cgyszer, s ha az egész губ—

gyiìást egyszeri rendelmény által véghez vi

hetni nem sikerült7 azon meggyözödéssel

hogy „múr doctor is voll. хина még scm sc

gitelt" шву ismél. a jo' Istenre bizzák, vagy

ujj'olag házi szerekhez folyamodnak ‚ mi altal

gyakran erszényökct inkább kiüritik, mint

józanul használt gyógyszerok мы. — А sze

gényebbek többnyirc azon erös hitben; „ha

az lsten az óráját elhozta ugyis minden hiá

ba", orvoshoz nem is folyamodnak, egyediil

a természetre bizván bajaik gyógyitásúi; е

2е1‹пё| elég alkalom adatika természel. gyógy

erejét mélu'inyolni tanulniok azoknak , kik

minden gyógyulzist cgyedül szeréiknek, és

tnlán csak górcsò' álial szemlélhetö ndagaik

nak tulujdonítanak. -— Nem mellözhetek emli

tés nélkül itt, némely köznépüuk állal eluc

vezetl bajokat, melyekröl azonban önmaguk

sem birnak határozolt fogalommal; így ha а

betcgség oka clöltök nem köunyen felötlö

kivált Наша! egyénekne'l igen шайтан azt

mondják: „а kelevény bánlju“, mialatt tule]

donképen az arcznak körülirt pirosságátszok

lák nevezni,`;|zouban más töuiérdck kórtüne

mények, és kóralakok is е nevvel jelelteinek,

mint: emészlési és lélekzési zavarok, gür

csök, bélférgek s a t. és ugyancsak az elle

ne használt házi gyògyszerek csoportja is a

legtarkább; továbbá sérésnek ncvezik a gyo
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mor-ràszt--tájon vagy bason elöforduló daga

natokat, s keménységeket, melyek nagyobb

gyuladás jeleit nem mutatják; ezek gyakran

nehéz terhek emelése, vagy vziltólziz alntt

vagy után keletkeznek, s ellenök leginkàbb

kcnósck, terpelin „tirpant 515115150555ц (empl.

ad rupturas) játszák а fò'szerepet. —-А nök

közül sokan „szliimátrz'iban“ szonvednek mi a

latt némelyck а gyomor, mások. а méll kii

lönléle beteges állapotját értik, legtöbb esot

ben gyomorgörcs, me'hkór, bélfájdalom, а

ranye'r, sokszor csak szelek lappanganak az

úgynevezott „szinmz'itra“ alan, ós miként aV

fájdalom vagy görcs helye változik, 55 5205505

mondják hogy a szinmzilra feljö vagy alászàll,

s hiedelm'ók szorínt azt bizonyos helyre el

kenni, s а testböl kiszivatni Joliet; másokt-ól

ismét liallám, hogy a szinmátra az altestben

létez, ott mintegy százlábu pók van begyö

kerezve , 5 hogy azt kiirtam” ritkán lehet; 0—

201500 kivül а rontás, megigézés, boszor

kány-nyomás sa t. itt is ismeretesek.-Köz

népünk gyógyulást leginkább c'sakazonsze

rektöl 5165, melyeknek hatásuk erösebb s 51

2001501 szembelünö, mint: érvágás, köpöly,

epe-alma (Colocynthis), szinmátra-por 

melyben jalapa a hatékony 5205 ‚ »- 5050555

56 sat. Az ере-2110161 mint hánytaló és has

00316 _szert bonbon veszik, s minden gyomor

vngy emésztésí bajoknál szivcsen liasznúlják.
Nolw gyógyszertárban alig, de füszeros lbol

Lokban gyakran kapják. (l) Az érvágús mint

évenkénti roszyórt kiüritö szcr, ámbár 00555

annyira van már szokásban, mint egy két

évtizeddel elöbbh még is 4töhbnyire majd

minden bujokban, melyek 550515 egyenesen

gyoinorterliclés. követkczményei, а legföbb

'údv-remény. Osmerik 0 1555521 port isI mint

wilt'óláz ellenes szert borban vagy 055150105

han, mert 02015 két - а pórnép .inyét 05555

landozó `- vehiculumban, eilig lehctne 5251

500!‹га‚ oly kellemotlon izii vagy szagu szert

rendelni, melyet szívosen 150 nem vennének.

Azonban mindeneknél. kedvesebb, 5 majd

nem mindenféle bajaiknúl elsö 5205 а kenés.

 sertés hájjal, zslrral, vagyvajjal, mihez

sokszor fog- vegy vöriis-hagyma 511551155,—

czt unir nélncly llozzá _kiilönösen értö vén а

nyók viszik végliez, _s miulán а beteget jól

meggyúrták, és rajta _hatalinas deléjes vo

násokat tettek, többnyire rálialmozott poly

!505 lakarókkal, bundi'ikkal izzadásba hoz

zák, „liogy а 5052 nedvesség kipe'irologjon":Í

czután ha -valamely részon föleg 0 555011055

fájdalom vmarad vissza, azt eczoltel vagy pá

linkával, borssal, gyömbérrel, éspapriká

val gyúrt tésztával igyekszenek kiszivalni. 

Minthogy teln'it vén banyáknak is 00555 ritkán

sikeriil némely bajokat gyógyitani , vagy kez

detben meggútolni, a pórnép irántuk több

bízodalommal szokott lenni, mint az észsze

rüleg búnó orvos iránt annyival inkább, mi

vel amazok inagukhoz liasonlók levén, velök

turtózkodás nólkiil hánliatnak, saját észre\'é,|

teleìket általuk sokszor helybenhagyatva ab,

kalmazhaiják, 05 igy a gyógyitást saját be

folyásukkal kormányozhatják, mi nekiek ked

vesebb mint mivelt ember bainásmódja, kik

bcn 'ok többnyire а paraszt ellenségélJ vélik

szemlélni, és a kuruzsolás meg észszerii or

voslús között különbsé'get tenui 0001 tudnak ;

ök _az 0550556! miként a babonás vén anyó

561‘655515552655101515 `meg', eltalálta 0 а beteg

séget vagy nem? azaz hogy egyszci‘i~ren

delinénye által meggyógyította e '1,- Egyébi

ránt а nevelés liiúnya uz'iluk nem csak 0 rész-4v

ben föl'ólte szembetünö, hanem egymaisközli

viszonyaikban sokszor а legszivtelenehb 150

5001! órzékctlcnségbeu mutatkozik; igy lehct

halluni, liogy u gyógyulásért esdek-lö upút

korcs lia azzal biztatja : „115200 csak vén 55555

kend apám umm, Csuk meg kell kcnuck is'

cgyszcr 1151105“; 55 5556551; fe'rJ vugy felcseg

hoteg tairsát minden étcl és ápolás nélkiil

sokszol' bczz'irva honÁ hagyja, s napi 515055105

bérét а beteggel, minlbogy 55001 dolgozott,

megosztani yonakodik, söl. ha gyógyszerekéi't

csd, azt koreken mcgtagadja; húny 525516

van köztiik, kit u jó ég magzatokkal 15651015

bnn áldott mcg, ' s kik nekie, ha még aprók,

csak terliére leven hulálukat ollajlja, s uzórl

ha mogbetegszenck nom gyógyitatja, minek

kóvetkeztébcn sokszor gyermekeik elnyonio

rodnak, betegesek, telietetlenek lesznek, 5

:i szülök ohnjtott menekiilés lxelyett, súlyo

555151505 tartósb nyügöt szereznek magnknçak.,

Az orvosi személyzet városunkban ci"

leg számos, söt miként а tapasztalás mutat

ja fölösleges is, mi liogy sok visszac'lésekrc

szolgál alkalmatßlöre gondolható-de hagy

juk ezt; — uz egész orvos-sebe'szi osztzily

15052 egyénböl áll, tiz orvos-doc-tor f- ogy

katona orvos, ogy irgalmas barátf-és liz

5015052 —— kettö, а katonai osztályból,_ ogy ir

galmas 1505555. Egy а sebészek közül —— ki а

vidéan mint „hasonszenvi orvos“ ismerteté
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meg швы;- és betegeit saját szeróvel orvo

solja_ képviseli а liasonszenvet; azonban

vidékünk lakossága а parányiságokban nem

igen gyönyörködik. _ Van itt még ezeken

kivül egy durva lermészet lia, ki görcsös

botjával, s borszesz lehelletével mint pseudo

Aesculáp jelen meg betegeinél - s ez ogy

kondás, ki а sertésekröl az cmberrc átvivén

meré'sz kisérleteit, néha miveltebb betegek

liez ,is,hivatik, gjógyszerei kiilönfélék: e

czetben felolvasztott forrasztó-kö (nrragoni

tes) és gipsz, mik n vidéken találhalók, s

melycknek 'a köznép sokféle csudálatos gyógy

eröt tnlajdonit, _ más vidékeken azonban

„forraszíó kö“ név alalt a mésznek más fa

ja ismeretes; _ lovábbá növények, milyen

a'húiiy'or-zászpa, nndzilytö, szártsa-gyökér,

részint наш belsö'lcg, részint külsöleg eczet

ben, borban, vlzben, vagy tcjben fözve vagy

анаша, mint a borogatások, párolások sat.

A mondottakból kiviláglik mìként az orvosok

lielyzetc városunkban seni kedvczö, föképen

ha tckintetbe vessziìk: hogy Eger minden

élénkcbb kercskede'si vonalon kivül esvén, а

lakosság nagy része nyomorúsággal kiìzd, s

napi élelmét minden fáradsága meIett is

alig képes megkeresm, igen felötlö ez sok

jobb erzésüeknél, kik orvosi segitségért fo

lyamodnak ugyan, de alig gyözvén a gyo'gy

szertári költségeket fedezni, legjobb akaral.

mellett bár, az orvost nem jutalmazhalják;

innen van, hogy az orvosokés sebészek leg

nagyobb része megelégcdett nem lehet, hogy

tudományukat csakháládatlan kenyér kereL

setnek kénytelenek tekinteni, s mellette min

den módokat, mik által csekély jövedelmö

kei növelhessék , megragadni. DrZ — i.

“паевая áttekintete а ш. k.regyete|n sebé'szi kó-ronlâja'eban

az 154%-dik iskolai evben orvosolt és тёте“

у betegeknek.

A legközelebb lcl'olyt 18411-dik iskolai

évlien, а magy. kir. egyetem sebészi kóro

(щами összesen 601 beteg gyógyiltatott,

kik'küziil 500 járó heteg volt., 101 pedig а

koi-mlában aipoltatotl.

A kórodi'iban :ipoltak közül férfi volt

68, nö 33; mütétel 113-011 vitetett véghez,

melyek közül а bent Аромата 92, n járók

ra 21 esik. Meghalt 4 egy'én. _ A каппы

han gyógyitolt kórok következò'k vollak:

1. Lo`bok s lobtermények. _

Csecslńlyog 2, gát~tályog I, görvélyes tzi

lyog a halánték-poftájon '1; тиши túlyog a.

fiiltömirigyen 1, az alajk lobos kcményeflé

не 1; az elökar lágy' részeinek iene'scdése 1,

fóliiletes tályog a jobb lórden 1. _ (12

bánta lmak). Izlob а jobb térden 1 , gür

~ vél'yes, alkotmányos csontszú s Csontfene a

bal láb izületében 1; izlob és csontszú

(helybeli) a bal láb izületében 1. Térdiz ösz

szenövése (ankylosis) а czomkoncz alvége
fenésedésével. ` y

' 2. Ron’csol:’iso k. (Contusiones)._

Roncsolások a liailon,' а jobb rá`szttá

jon ,‘ bal térden', а mell és has zsigerei

ràkóilásiival `s rószleles helyböl-mozdulzisával

lisszekötve 1, roncsolások ai Щеп s arCZOIl

1, beható, roncsolt, szaggaloll seb а jßhb
lábiziilct tájůn 1. l 1

3. Fekélyek. Veszett eb harapla

seb 1, fenés fekély s izzany (eczema) a láb

száron 1. hasadt felsö ujk, görvélyes e

gyénnél 1; fagyz'is ntáni kifekélyedés a И!)

nagy ujún 1.

4. C s о n tt ö r é s е k. Bal fólkarlörés

1, jobbczombtiirés 1, bal lábszártörés, _a

lńgyrészek és a csont sebeseflésével, vain

mint bal i'ólkarlörésseli szöveményben 1.

Túlten gésc k. Szarunemü kinii

vés nz nl-ajkon 1, sebheg-túltengés (Keloid)

1 ,' rosldag a bal iiillömirigy zsacskójában 1;

kásás-dag n kulcscsonltájon 1, zsirdag a jobb

lapoczka alall. 1 , zsii'dag a bal lapoczkán 1.

6. Álképl c tck. Börrák az огг bal

szárnyán 2, börrák az ori' gyökéren 1, bör

как a jobb`szem belzngán 1, ajkrák 12, гм;

а jobb kezcn 1; velös tapló `a jobb halán

ték-tájon 1, velös tapló a'bal talpon 1, velös

tapló akóidök-tájon 1, velös tapló ajobb em

lön 1. Velös taplóncmü kinövés az állcsonti

inyen 1, velös taplö a térden 1, hajedény

iágulat (teleangiectesia) az orr bal oldalán 1,'

Yelös tapló a loi-ok iii'egében 1. Vérlapló (Г.
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haematod.) a szájüreg jobb felében 1, velös
tapló a herében 1. i

7. Tömlös dagok. Tömlös dag а

Szájüreg bal oldalán, a csontállományig bc

ható 1, tömlös kásásdag (atherom) a nynk

Szirt baloldala táján 1. Mézdag а mellcsont

táján 1.

8. Köbántalmak. Húgyk'óves 8 á

poltatott, s ezek közül tiszta vilsa va s kö

vii voll; 2, s ezeknek egyike veseköben is

szenvedett; vilsavas fölepü sóskasavas húgy

kövü volt 2, tìszta s 6 3 k a s a v a s kövü .volt

4, s egyiknél a vastagbél át volt fúrva.

9. Vlzkórok.` Szabnd mellvlzkór а

а jobb oldalon 1, vizsérv a bal oldalon 1.

10. Ütértágulat. Ünkénytes 16111

16пеш11 ütértágulat а bal fejüteren 1.

11. Kiszorult sérvek Kiszorult

jobb lágyéksérv 2.

12. Szoro k. Életmüvi seggszor, а—

ranyércsomókkal és a végbél körüli repedé

sekkel 1, bárzsingszor, hegek következte'

ben 1, húgycsöszor, egy csekély húgycsö«

sipollyal egyben 1.

13. Összenöfvés. Ujjak ‘ósszenövé

se 1.

14. Sipolyo k. Légsípoly а gögsípon

1, húgycsö-gáti, és húgycsö-hereboréki si

poly, húgycsöszorokkal párosultan 2, húgy

hólyag-hüvelysipoly 1. Teljes végbélsipoly,

febérfolyással és függölyökkel párosulva 1.

15. Húgy r ek e dé s. Húgycsepegés

Szélhüdés következtében 1.

16. Alles и k ó dás. mult 611031126
dás (trismus), melyet la rágizmok lobos ke

ményedése okozott 1.

17. Nyúlszáj. Nyúlajk 2.

18. Ferde nyak. Ferde nyak 4, 3

ezek közül egy bal oldali s egy jobb oldali

пазу fokú, két bal oldali pedig kisebb fo

kú, s ezek egyike szerzett, vagyis késöbb

fejlödött volt.

19. Dongaláb. Bal dongaláb 1.

20. Ficzamodás. A czomb 1161111

felé ñczamodása 1.

21. Senyvek. а) Bujasenyv: 1

Bujasenyves dob a jobb lágyéktájon, feké

lyekkel; 2. másodfokú-s a börrendszeren fe

kélyekkel jelenkezö bujakór; 3. bujasenyves

dob, fehérfolyással és függölyökkel, 4. bu

jatakár, fitymaszorral; 5 bujasenyves fenés

doh; 6. bujafekélyek dobhal és bujakütegek~

kel, és 7. dob fehérfolyással; 8 buja csü«

rökküteg (rupia syphil.) 9. másodfoku buja

fekély a száj jobb sz'ógletén. - b) Gö r

vélykór: 1. Görvélyes evenyr (lupus), 2.

hercgümökór, jobb oldali vizsérvvel.

M ú t é t e le k.

С 3 о n ki' tá 3. Alszárcsonkitás körmet~

széssel 2, czombkoncz-csonkítás körmetszés

sel 1, fólkarcsonkítás kürinetszéssel 1. Ki«

ize lé s. Láb«kh'zele's Choupart szerint 1,

kéz-kiízelés 1. Kiirtá 3.vés kiirtása 1, tenés Cso: .irtása 1, lobos

dag kiirtása 1 , börrák kìirtz'lsa 3, ajkrák ki

irtása 7, állrák kiirtása 1, velös és vértap

ló kiirtása 5, rostdag (Fibroid) 1 , túltengö

heg (Keloid) 1 , tömlösdng kivájása 2 , kö

römgyökér kiirtàsa 1, aranyeres csomók el

uivolitása 1. —- Sip o l y  m ü t é s. Végbél

sipoly mütése 2. -—- V í z s 6 г v. Vlzsérv mü

tése Beaudens szerint 1, vizsérv můtése Соо

per szerint, bcfecskendéssel 1 , vizsérv ра—

lástoló mütése 1; mel lvízkóri сваро

lás Schuh és Skoda szerint 1. -— Н ú gy —

k 6 111 ü té 3. Húgykömütés 1 , húgykömet

szés, Oldalmetszéssel 5, húgykómetszés két

oldali-metszéssel 2. —- Ki 2 á rt s é r v m ü -

tése 2. -Nyúls záj 2. -Tályognyí 

tá 3 16. —- K é p lömü tés. a) Gögsípkép

lés 1; Ь) ajkképlés 3. —- Fit'ymaszor

míitése 1; v égbélszor- mütés, vé

res tágitás és tágitó gép alkalmazásával 1.

12 о m m e ts 2 é s. A rágizmok átmetszése 1.

Fcrdenyak-mütés 4. -— Dongaláb

mütés 1.-Tört csontok kötözése

3.- Genyszalaghúzás 5. -Ficza

modás visszatétele 1. - Ütértá

gulnt Iekötése 1.-Dagok leköté

s e 2. -Összesen 92.

Érvágás gyakran alkalmaztatott; vala

mint az étetö szerek közül a bécsi tészta,

Cosmus- рога, király-víz, étetö haméleg sth.;

de leggyakrabban használtuk а pokolkövet.

Húgycsapolás és viasz-szálacsok alkalmazása

is gyakran jött 016.

Az alkalmilag bejárt betegeken

ytörtént můtételck;

Tömlösçiag-lçiirtás 6, velöstapló kiirtása

az állról 1, vclöstapló-lekötós 1l pöfeteg-ki

irtás 5, hascsapolás 1, nyelvfékoldás 3, bé«A

kadag mütése 4, s igy az elöbbiekkel együtt,

összesen 113. -- Közli Dr. K 0 vá c s Е,

_——-——П——-—-4\



„Х. orvoskari közgyülés.

,~ . . V Intézetek, társulatok. м ' ' \

Ч ' ‹ . - к. orvosit!!! › Én”. . ”a,

» .. r | 'l' ‚ с

l") ' '

October 13kának reggele még borús

volt; de tisztult az ég lassankint, és a nap"

fényleni kezdett; és ragyogott aztán sugár

özönnel a tiszta magasztos egen. Es ily szép

re derült napen fontos ülésre gyültek az or

\ (v_. ’ ‚к, п váró tagjai; és ez ülést

fontos is lön ._. „minő eddig tán még, nem'

vala soha. Nyolcz évek óta apesti orvosi

karnak ülésein tagok nem választattak! Egy

ez évben felsőbb helyről jött rendeletnek nyo

mán elnökünk Stáhly ő nságax által már a

mult juliusi ülésben e napra új tagok válasz

tása tüzetett ki; és hosszasviták után ez meg

történt.- 32 pesti és vidéki folyamodók kö

zül szótöbbséggel 16 választatott meg; és ha

ezeket nevezem -Arányi, Réczey, Stockin

ger, Pólya, Terczy, Wágner J.; Nendtwich,

Krenmiiller, Frommhold, Gottwald, Gross

Fil., Török J., Nedelko, Halász, Plósz, Krick

-bizonnyal nagy része e neveknek vagy a

magyar orvosi literaturában , vagy a gyakor

lat mezején már dísszel ismeretes; ohajtva

várjuk e kijeleltek — fölsőbb jóváhagyás hoz

zájárultával - eskükáltali bekebeleztetését.

Es mi teszi e napot fontossá? tán egy

kivívott diadal? tán a tagok forrón oliajtott

szaporítása? --' Tudja meg az egész ma

gyar orvosi közönség; hogy szabad és é

lénk és illedelmes vita jellemzi e közgyü

lést és teszi fontossá - mintha új lélek

ömlött volna a haza és kornak szellemtá

rából az egész testület már már szakado

zott, rideg keblébe. Igen -— az egész testü

let keblébe! -- és e férfias önérzetes lélek

kifejtése az, mi e napot tán örök időkre

fontossá teszi. Mert nem tekintem itt a meg

hasonlás tárgyát, nem a két párt igényeit,

nem törekvésük ért, vagy nem ért czélját;

hanem tekintem és dicsőítem azt, hogy való

parlamentáris üléstülta pesti orvoskar, mely

ben érzés és gondolat szabad téren küzdött

férfias eréllyel; melyben a legellenzőhb né

zetek s vágyak lángoló összeütközése s órá

kig tartó harcza egy szóval nem sérté, nem

fertőzteté a hely és a testület méltóságát. ——

А győztös többség nem szenvedelem, vagy

erőszak, hanem törvény és szilárd jogérzet

 I ruin..

„The instinct of our profession is peace.“ 'V `

'Dr. Lynch, Lancet Nro 2 V. I. 1844. l ' ь 'Y

moralis hatályának köszöni a diadalt; de

hadd mondjam ki érzésemet-kénytelenitte

tik egyszersmind az ekkor legyőzöttek öszo

hangzó, következetes és erőteljes viseletét

azon érzelemmel elismerni, -melyet nemesb

férfi kedélyekben ily viselet által bármily

tárgyért küzdő ellenség is gerjeszthet. .j ‘ ..'

с .iEmberek vagyunk. Ne várjunk. ne igé-“I

nyeljünk soha tökélletességet emberektől s

emberi intézvényektől. -- Valamint a népek

nagy körében nem ritka a szakadás, s ér

dekek küzdése , úgy egyes testületek keblé

ben sem; hiányozhatik az érdekek, vágyok

és vélemények összeütközése, melyek a föl

gyúlt érzelmeket kemény harczra buzdit

ják.-Sajnál0m azt, ki nyugodt pillanatok

ban nem képes ily állapotokat emberi szem

pontból fölfogni; ki méltánylani nem képes,

mily hatalmat gyakorol az érdek, a szokás,

a való , vagy gondolt fölsőbbség, vagy előjog

az emberi társaság mind azon köreiben

melyekben rang, vagy hatalomra különböző

osztályok és egyénségek vesznek részt! saj

nálom, ki oly erényt tészen föl és követel а

gyarló embertől, miszerint a felsőbb hely

zetüek, midőna sokaságot előttük csak önér

zetnélkülí alárendeltségben látják, vele még

is önmaguk belérzete által sors és jog

ban osztozzanak, s önkényt vetkőzzenek ki

azon hiedelmek- és vágyakból, melyek szerint

maguk felül sokkal többet tartanak és maguk

nak sokkal többet igényelnek, mint adni haj

landók az erőtlen tömegnek. Hány pater pat

riae-t capacitáltatok volna csak egy századdal

ez előtt, hogy az alsóbb osztályuaknak is le

hessen közdolgok fölötti tanácskozásokban és

elintézésekhen részt venni? —— Emberek va

gyunk. ,Ki akárhogy-nyerte túlhatalommal

hír-az nem szokott ebből rendszerint a tö

megnek engedni, ha csak őt, testi vagy mo

rális erőkifejtés nem birja arra. Igy tágult tán

minden képviseleti kör, és tágul naponta

szinte honunkban egy bölcs kormány mege

gyezésével, csupa szellemi erőkifejtéssel

azon kényes mezőn is , —- hol „enyim -s tied

ről“ van szó; hol anyagi érdek s birtok ké

pezi а müködések központját- nem pedig a

un.- l-s . m- 1.- ,
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szabad és közlésre termett serre szoruló tu

domány! lgy ma holnap az orvosi karokban az

összes orvosi közönség, és minden köze

gészségi és orvosi ügyek azon arányban fog

nak többek által képviseltetni, a mint az or

vosok tömegében a tudományos es emberi

képesség és moralis erő fog fejlődni és

terjedni. Félre tehát minden elkeseredéssel.

Mi legalább a történteket a legemberibb

szempontból szándékozunk fölfogni, s a legu

tóbb történteket - összefüggőleg a múltak.

kai- egy kis vázolalban tisztelt olvasóink

kal közleni, a mire úgy hiszem ezeknek tel

jes joguk van, s mi által a már országszerte

elhirlett s tán némileg rajzolt tények nem

fognak a legkedvetlenebb magyarázat tárgyá

vá lenni. Titok sem a múltban sem a jelen

ben nincsen; és vajmi sajnos is volna, ha a

kár mily okból az orvosi kar egyik vagy má

sik felekezete elveinek és eljárásának titkot

igényleni kénytelenittetnék. -— А ki soraimat

végig olvasni kegyes leend -- nem hiszem,

hogy rosz szándok árnyékára akadand, ha

nem igen is forró ohajtásomra: hogy orvos

karunk imez regenaratiója elvégre légyen az

engesztelés és jövő üdvnek bölcsője! ‚

Midőn t. i. a mult században a ma

gyar egyetem orvoskara шипящим, az ele

inte csak orvos professorokb-ól állhatott;a

zenban nem sokára legfölsőbb rendJImény, és

a többi ausztriai egyetemek nyomán, több

és több közgyakorlókat vett fol a tagok so

rába. Ekképen tágasb lőn e testület köre, s

mintegy két köritvényt képezett - egy ki

sebbet, t. í. az orvos tanítók colle

giumát, mely elibe az egyetemi oktatás

és rend tárgyai tartoznak, és egy nagyobbat,

melyben minden tagok egybegyülvén,a min

denkori décán és jegyző választása, s némi

tudományos közegészségi s orvosi ügyek kö

zös tanácskozás és befolyás által határoztat

nak el. Ez az orvosi kar  az ország

o r vo si fő fóruma, minden közegészsé

gi, orvosvrendőrségi, törvényszéki s közor

vosi ügyekben, -- melynek tagjai egyenlő

állással és hatással birnak. akár professorok

legyenek, akár nem. Már 1749 év febr. 7én

költ királyi parancs ekkép rendelkezik; a „köz-

oktatás rendének“ (Ratio edu0ationis, 1806)

154 és 157 Q ё hasonlólag intézkednek. I"l

Egy 1816ban költ királyi parancs arra inti

*) „пеним qunclibet дервиш pr.;:;side sum hahe

bít slltil temporibul сопения, ad quon

a kart, hogy a budapesti gyakorló orvosok

komolyan szólitassanak föl (serio provocan

dos esse) a karbani kebelezésre, hogy dé

cánokká választathassanak; minthogy a p го -

fesso rok az oktatás által elfog

lal va lévén. ezen hivatalnak nem felelhetnek

meg; és 18'27ben egy k. parancs által a pro

l'essorok a decanatus hivatalától végképen el,

tiltatnak. - 1836ban egy k. intézvény is

mét megengedvén a professoroknak, hogy

ők is decánok lehessenek, részükről — mi u

tán a közgyakorlókat ezen híva».

talra a lkalmatlalokká nyilvání

to ttá k -a decánság ténylegesen el is fog

laltatott. A többi tagok- kik csak, mintegy

függeléke a karnak, „commembra“ névvel je

[eltettek —— ezen eljárások által érzékenyen

megsértve s a karrali összefüggéstől тев—

fosztva érezvén magukat, ekkor legfölsőbb

helyre panaszt intéztek, hivatkozván a „Ita

tio oducationis“-ban kifejtett jogukra s a régi

gyakorlatra. Azonban a nevezett osztály szin

te legfölsőbb helyhez fordulván, egyszers~

mind új tagok eddigi rendes és nyilvános út

módoni választása (t. i. az orvosi kar ülései

ben) általa fölfüggesztetett, -„mig a pana-..

szos ügy fölsőbb helyen eldöntetnék és az,

orvoskar új rendszabályzást nyerne.“ - Ily

mentő ok mellett ezen sajnos és üdvtelen ál

lapot- melyben az elkeseredés nem hiá

nyozhatott -— nyolcz évnél tovább tartott. —

Ekkor legfelsőbb helyről költ kegyelmes pa-

rancs ismét akkép intézte az ügyet: „hogy

valamint professorok, úgy közgyakorlók is

legyenek decánokká választhatók“ --s az óta

ismét szótöbbség által rendes karülésben tör~

tént a decan-vúlasztás. De az ingerültség ez

által meg nem szünt , sőt a közgyakorlók ré

széről majdnem gyülölségig fejlődött. Ezt nem

mentem; de mégis magyarázatára meg kell

említenem: hogy új tagok oly hosszu évek

folytában a kargyülés által-éppan nem _- el

lenben néhányan csupán a professorok külön

gyülekezetében választattak ; s mindenből csalt

az tetszett ki, hogy a fóntiszlelt osztálya nem

professor tagokat nem akará az orvosi karban

velök hasonjoguaknak elismerni. Azon kevés

közülések, melyek e zavaros időtérben tartat

tak, igen sajnos külemmel bírtak! A közgya~

korlók befolyása már már csak traditióvá lőn,

és utoljára az történt, hogy midőn érdem

collegae отпел sine discrimine convoca

bunlur; ubi negotia ld “спишет perti

nenti. pertrnctabuntur.“
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teljes férñak ezen állapot ellen fólszólallak_

kemény parancsszavak мы hallgatásra intel

tek! És mivel ez igy törlénhetett s több esz

lendökig tarthatott, csaknem azi. kelleue hin

nünk, hogy a budapesti közgyakorlók köré

ben a szilárd férfias jellem nagy mértékben

hiányzott. — Valójában, ш hiszem, ha oly

férŕì nem jön közinkhe _ egy közel fekvö me

gyéböl-kinek teste, lelke s helyzeto б: az

ügy komoly fólvéœlére, az ernyedt lelkek

buzditására, a bomlott erök öszpontositására

legjobban tevék képessé _ tán még ma is

kérdezhetnök egymástól: van- e számunkra

vagy ninos-e többé orvoskar? Tolnának egy

kori föorvosa ez ügy egész folyamában kiiü

nöleg szcrepel.

De visszaiérek. Merem állitni, hogy

nem is annyira а tanári lörekvések czélja,

mint a mód, eszközök stettek, vagy elhagyá

sok itt nem rajzolandó mivolta keseriték el a

közgyakorlókat, s — mint Virgilius mondja 

„hinc canibus blandis rabies venin.“ Tehát

Iegfólsöbb helyhezi ismélelt folyamodások

panaszok, kérések a rend helyreállitásáért,

de végtére egyszersmind tervek mind két

részröl „miképen volna az orvosi kar legczél

szeriibben rendezendö,“ szóval uj statutumok

terjesztettek ö Fclsége elébe , melyek a tagok

jogait, müködéseit, az egész orvosi kar belés

külviszonyait- azon ideák és elvek nyomán

elinîézní ügyekszenek, melyek ugyan már régi

idökben az elsö salernói statutumok kífejtése

ként, legtöbb orvosi нагонит. s nyilván a
magyar „Ratio educationisH szerkesztöinek

is alapul szolgáltak. E иене}: 18-1-3bau be

nyujtatván, még nem nyertek ugyan legfól

söbb halárzalot, de jim e nyàron egy Fólsöbb

rendelet, melyben elhatározottan s komo

lyan intelik az orvosi kar, hogy addig is

szokott rendes útmódon uj tagokat vegyen

fol. lgy köteles vala a kar наши elnöke ak

kép intézkedni, a mint teit, s igy oct. 13áne

kitüzött czélra karunk tagjai nagy számmal

gyültek össze. Az eredményt már elmondám.

Részletbe bocsàtkoznom a helyr szüke miatt

nem Iehet. На nem csalóJom 36 tag volt je

len; ezek кацап 7 rendes cgyetemi profes

sor. Elnökö nsága már állásainúl fogva is a ki

„Ну; rendeletet tényesitendò', mégis З órá

nail tovább szabad folyamot engede a viták

nak, és igy 14 szónok által a tárgy többé

kevesbé parlamentaris tiizzel és eréllyel, de

egyszersmind némi eszélyes és ékes elò'a

dásban minden oldalról böven meghanyaton, s

kihallgattatván mindenki, oly arczot muta

юн е gyiilekezet, minò't eddig azt hiszem

még rajta senki sem tapasztalhatott. Megem

litést érdemel cgyszersmind, hogy а közgya

korló tagok közül legtöbben csak magyar

nyelven „дюнам; elnök ò' nagysága pedig

magyar szónoqunak szinte honi nyelven vá

laszolt. A rendelct igen elhat.árzottI értelmé

tò'lannál kevesbé állhatvánöel, minthogy mar

a mult juliusi ülésben e nap csupán csak új

tagok választására volt kitüzve, s a tagok

nagy többsége a rendelet életbeléptetéséhez

ragaszkodván- ambár a tanziri osztály igen

érdemes öt tagja ön véleményétöl el nem állt,

s végtére a gyülést а válaszuis elò'tt el is hagyá

_az elnök bölcs vezérlete alatt 26 tag дна],

kik között két. basonvéleményü ifjabb orvos

professor- a tagválasztás megtörtént.

A kar többségének tagjai мы elò'adoll

es választást sürgetö okok s okoskodások igen

könuyen gondolhatók-egyszerüek s az elö~,

re bocsáloit historiai vázolatból mintegy 'on

kényt folynak. A másik felekezet a válaszlaisî

halasztani kiváná, mig újonnan ellenvéle

ményüket ö Fölsége eleibe Lerjesztlietnék 

^ állitván, hogy ninosen jelenleg sziikség új

tagokra, s hogy ezeknek válaszuisa, ha sziik»

séges, történjék meg a professorok kiilön ii

lésében. Az egészböl -ha nem cealódom-_-`

az tetszelt ki` hogy mivel a decán válasz

ива e vagy ama felekezetbéli szót'obbséglól

Fúgg , nj tagok választása állal a decúnságrai

шлему még inkább a közgyakorlók részére

esnék.

A mi a tisztelt tanároknak törekvéscit n

decánság után illeti,‘,ámbár mindenke'pen

czélszerübbnek ищет, ha jolos közgyakor?

lók ruháztatnak fól e,liivatallal, s ez által,l

és a közgyakorloknak nyilvános examenekbeni ‚

részvéte этап bizonyos (mindonben iidvös) el,

lenörség gyakorollatik: mégis , ha azon osz ». _

uily állásából , az anyagi érdek s eddiglenes

tulnyomó befolyásav psycliologiai viszonyai

ból indulok ki, s emberileg akarok цепня,

roszat шву szégyenest e törekvésekbcn ép

peu nem talailok. Söt ha arról vana szó: e

Iégséges-e egy magyar orvostanár rondes li.

zetése? nem csak azl, felelem, hogy majd

nem egész Europában 2 - боги nagyobb jö

vedelemmel birnak e nehéz élet- s öröm e

mésztö tudomány tanárai, hanem ba tölem

fúggne lüslént nagyra szaporitnám a iizetést.;
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meg győződve, hogy ekkép (főleg az elméleti)

tanulmányok nevezetes tökéletesedést nyer;

nének. Igykbeszéltem mindenkor és minden

alkalommal, és undor és megvetéssel tekin

tek oly orvosra, ki a rendes tanárok jöve

delmi sorsát irigyli, vagy, ha lehetne, cson

kitná. Van tehát itt a történtek egy kis lélek

tani ind- és mentoka. De-minthogy Falstaff

fontos önkérdése„what money is in my purse?“

néha4 néha “helytelen -- tegyük iöl, hogy nem

замешиваю a decáni hivatalnak, hanem

fontossága”, dísze s méltósága tevé azt oly

erős, vágyak s tettek'czéljává ;- kérdeni bá

torkodom: vajjon az orvosi kar egész léte s

ügye csak décán sjegyzőkörül-foroge? Szá

mos k. rendeletek s köznevelési intézvények

böl, valamint a karbeli diplomák értelméből

világosan tetszik ki, mily bő és fontos czél

tüzetett ki az orvoskarnakl- miszerint több

erők s ügyekezetek egyesülése által az em

beriség közegészségi, orvosrendőrségi s tör

vényszéki ügye annál eredményesben moz

ditassék elő. Valóban nagy a különbség a pro

fessorok colleginma s imez orvosi főlorum

közt! s éppen csak az által válhat tán e

nagyszerü institutum leginkább üdvössé, ha

számos közgyakorlók részesülvén benne, mi

nél több és többfélébb orvosi tárgyak által

a tudomány és a magyar orvosi alkotmány

eránt részvétre huzdíttatnak. lme az orvosi

karnak legüdvösebb oldala, mely mellett a

decáni kérdés oly csekély, hogy e miatt az

egészet'veszélyntetni, már gondolatban is

szörnyü bűn. Ittvalóban fölösleges minden ar

gumentatio. Szól világosan a dolog termé

szete, szól oly hatányosan , hogy ha eddig

az'orvoskar máskép vala-intézve, ha eddig

törvény szerint esupán azon néhány
fértiak vállain feküdt volna az egész országi

orvosi állapotja -— itt volna már az idő, mi

dőn ily nagy és szent ügyet több erőkre bíz-~

ni kellene. A közgyakorlók egy nagy ország

rendesen müködő orvoskaránál sokat tanul

hatnak - de tehetnek is; vagy tán azt félti va

laki, hogy közöttük nem igen találkoznak olya

nok, kik bármily fontes orvosi tárgyakhoz mél

tán s alaposan hozzá szólni képesek? -

E félelembe mi nem osztozunk. Kiki tudja,

hogy a tanultság és haladás mai napon nem

csak professorok körére szorítkozik. Őszinte

tisztelője vagyok a professori rangnak, sőt

- bizonyithatnám - védelmezője voltam s

vagyok minden alkalommal ; tisztelem egyáta

lában az aristokratiát , és szabad elveim

mellett rangtalan és díszhiányos demo

cratiát semmiben sem kedvelhetek ; de vala

mint azon aristokratát, ki dicsőségét féltené»

ha közlegénnyel néha e gy könyv lapján ol-V

vasna, vagy vele kezetfogva haladna- nem

lehet nem sajnálnom; úgy a túlfeszült m0

nopolium- aristokratát, ki inkább az egészet

romba dülni engedné, sem hogy a közlegény-„

nyel ~ egybe másba osztoznék — teljességgel

kárhoztatom. Szép a rang-_ de csak akkor

tiszteli azt a jelenvilág, ha érdem és humani

tással együtt jár - máskép pedig nem. Es

tudós testületek aristocratiája mindig ké

nyes polczon áll! mert Apollo minden mag

zatja közbirtok. Tudós zárt körök már rég

len botrányt szültek. A Pythagoraeusok zár

sánczai Széttörettek Krotonában évezredek

előtt. - Hála az egeknek! honunkban az or

vosi kar october 13án nagy lépést tett előre

a kor és orvosi fejlődés pályáján! e nap a

magyar orvosi történetekben nem fog elmúl

hatni. Ez egy nagy lépés tényesitöje az or

vosi reform térén. Vagy tán csak ne

künk, kik állásunkban e haladó világban na

ponta kínosb módon tisztelet és bizodalom

ban vesztünk - csak nekünk egyedül nem

kellene reform , hanem a réginél roszabb ál

lapot? A mi az eddigi ingerült felekezetek

jövő viszonyát illeti, bizonnyal az ingerült

ség helyébe majd engesztelés torjesztendi

jótékony szárnyait; mert hiszen emberek

vagyunk, még pedig a tudomány és béke

emberei, kik között a harcz és gyülölség

nem verhet örökös gyökeret. Es valaminta ta

nári osztályban egy két egyén a legközelebb

történtekben is már a közgyakorlók vélemé

nyében osztozott, ngy erősen biszem, lesz

nek többen, kik elvégre közbékét ohajtanak.

Egyéni nézeteim szerint fejtegettem e

fontos tárgyat, s ünnepelni kívántam е na

pot, melynek nagy eredményei le h etne k

sülyedezett rendünk jövő sorsában. Személye

ket nem dicsőithetek, s nem is- szükséges,

hogy általam ez történjék. Schofpf.
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Q kn'. впавший orvoei egyelńlet
A ülósei.

Aug. lbén Rech u it z a hagymáz kön-tn

вы olvnnia föl. (Mi lapjninlhan e iudös érteke

пёс: közlénk , azért keveset mondunk убив.)

Piek о vicln az ngy- tiidö s béllmgymázraiosz

tńlyzást поп lzempontból llelyesll , hogy а gyn

Кол-16 a [Щек bántalmas életmůre minden egyes

enetben ñgyelmeztessék. Wagner méllnlnì kl

vánjn legìnkább a наш klinikaì élllelet eredmé

nyeit, melyek юны blztosbak éq fontosbak пок

nál, melyek csupán в kól'boncztanból налететь

Ezen utóbbiak _a mint tapuztaltuk — eddlglen

a betegség te r m é s z e tél legkevésbé sem vi

lágonìtották föl; él legújabban is [непонятые

minden feliìl a régiek humoralis nézefeì a typh

un'ól, t. i. n vémek fölbomlásrni hajluma

mely minden esetre Готовь a kór természetére

в a gynkorlóra nézve, mint ha csupán в kórbon

czî nézelhez - a bélfekélyekhez ragaßzkodunk.

Csak идут, ha van gyógymód, mely кеты,

ezör halznol, az nem egyéb , mint ama klinîkai

fölfogálból keletkezett savak állalì gyógymód.

Aug. Войн Plosz ¿rtek-ezik a visszeres

çe'gröl, ион visszeresse'get tárgyalván, mely

leginkább az által támad ‚ hogy nyáron a höség

дна! rìtkulván а levegö, n vér belöle kevesb é

lenyt (oxygeníum) vesz föl, в a vérben a шё

пепу (carbonium) lzaporodìk; mi által az epe

nagyobb mértékben válanztatik el s el is Лютого

ш1; innét éx'thetö a nyári beteglégekben gyakox'i

vìlszereuég а epés Зелени. E vilszereslég neme

méllatván , még egyéb nemeì ezen korcsvegynek,

melyek в szív és так életmiìves bántalmaiból

származnak, Sauer «Ша! hozzá csatoltatnak;

s mások nem kevesbé tudományos és gyakox'latì

ezempontból “шашлык otirgyról.

Sept. 15én Dr Rechnitz a bagymáz

gyógyitánáról létezö kiìlönbözö véleményeket _ а

magáét hozzá csntolván _ adju elö, (Mi ваты

lapjainkban квант ejeles él'tekezésre hivatko

zunk, сна]: azt emlitvén itt meg, hugy a fön

ищем gyakorló leginkább свай atemészet míi

veleteire s igen vislzataltó gyógynzerì hémis

módra utasitja az orvosokat, nem ismervén ál

talános és неуды) евеНъец hilton használandó

ezel-t; és mi hgsonlólag vélekediihk.) Sauer

holszabb elôadálbau köin nézeteit, Azt паран

talván 6, hogy а typhus kütegel bénitalom

-mmthogy a jod шейте е féle bajokban hasz

щи: — megkisërlé еду hngymázos egyénnél 1:56,

dot. Ezen eset szép nikel-è maga után тот/100

egyéneknél hasonló orvoslást „ mely a пах-ако—

zn'snak fényesen шеи meg. Ujabb tapnztalatai

nyomán ‚ jelenleg а ludos "шаг kövefkezö ellen

javallatokat állit föl, ezen szerreli „двунад—

nál: 1., ha csorvás jelleln eleintén mutatkozik;

2., ha а visszeresség már ki van fejlödve; 3_, а

tüdöhagymńzuál в agy-hagymáznál- a jod'oftl

nem találja has z no "пак. Е :zel-int lát

hatni , hogy сна]: az нишей hagymáz шагает hät

. ‘a

. s.

>tssésen fölfelé ůrílleietl Li.

ra 'az выслушаны -'‘ de ez le сшит és visue

re'sség пакт. Többen szóllottak МНЕ, s a töhb

ség véleményéböl т lehetne kivenńì, Богу oly

szövevényes és sok oldalu мишек-лёд, mint н

hagymáz , egyes spe'clñcumról egy ńllalábun nem
egy könnyen lehet ямб; в ez идут: S, emliletty

пантомимы is тайник}

Sept. 30á|1 Dr. Teŕczy в hemilriíaeus

ról. (Ezen «Südwest Я: közlendjiìk lapjainkban.)

ЕЛ)”: ezen lázak eredetét inkább a nyári hö

légben (viuzerességben), mint a mocsárokban ke

resi. Schlesinger a hndi köriìlme'nyeket is

kivánja a kórtanban megemlilnî. Wagner a

тошно]: mellett küzd легавым, megmutatván

Koma'romba'n szerzett ltapasztnlati adatokhól, hol

még паду inocsái'ok voltak, ott tömérdek ne'p

halt meg a „febris intermittenl perniciosa“ban.

Cholera óla száraz idö lévén, s a mocsárok ki

száradván e lmlálozás megszi'mt; ez idén ellen

ben a mocsárok szaporodásával ismét 6000 ka

tona közt 1000 folytonosan hasonló kóralßkhan

szenvedeft, mely általában nem oldozó тины,

hanem legczélszeriìbben kínallal gyógyitlatik. —

(Nem sziìkség bizonyiíanunk, поду а hemitrifaeus,

febris interxnitfens pernicioso és subcontinua

(Torti) ugyanazop kórnak alakjai. Közlö). Dr

Jankovic'h' á Ипра! nagy adagainak' Inóditó

hatására ñgyalmezteti i'lgyfeleif. `—- Ugyan ez

ììlésben еду nngy gomhostíìt шинной: be. Ez mi

után 11 hónapig еду gyel'n'lek bárz'singábanì léte

által sok gyuladásokat okozotlt  végre нетеп

e ш...

om. М; и 15.- шимми én *agi

Válaszíńs! lgen számos volt a l4kén tntlott

gyîìl'és. Jnhkovich удвой föo'hìos úfà" az вдумай—

let elnöke [спев besteildel'él'ińŕůélr az egyesíìlet

ez évi miikö'déeét, s “трет, elsö' топок,

:én/leihen Жён elö' в millŕödés híŕgyaitV - a

tluhîjîiám'a' keiñ'lì n’ шт; tñkos' "паханы,

melynek efedméńyef н volt, hog'y в kövefkezö

ними tngok míndnyájmìf паду szótöbhséggel vá

шимми]: meg: Jankovifselnò'k; “'ágner J; al

elnök;' Plön »els'ö топок-г; lil'és másod 11:01:

nok,- E napon magyarnál egyéb r1.6 nem hal

lalszott.- (Az elnök beszédjét legközelébb ШЕ

lendjük.)

15én мышами ren des Ít'ag okk á:

Meitingen-imán, Tranda'phill, Röm-eey, Kriek,

Arányi, Töl'ök, Discher s Heller dr итак. Tis'l

teletbeli tag Dr Günther (а bécsi oryosegyesiìlet

elńöke. L e v elle'z ö ta g o k k á z Magyarország

Ьвп: ЗсъбпЬннет МНпхПу, гетман; нишу-а

.Verebélyi József, Trencsinben; Pberhoffer Sá`

muel Pápán; Fitzek Mâle', Körmöczön; Lìncz

bauer Ferencz, Jászberényben';_ Köpzeghi Mihály,

Szathmáron; s Grünwald dr итак. `- E l' d él y

ben. Józsa Dánîel, Kl'asznó megyei fò'orvos;

Hankó József, T01-da megyeì {бод-юз; Léney

вены, szászvárosi тонов; Csik'i János, Ko

lolvár föorvosa, ~ A u s z t r i á b a n : Погасив,

Bécsben; Allé, Bx'ììnnben; Olexik, Brünnben; s
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Zehetnayer, Bóclben. — к ülf благая: Stroh

mpyer, Freyburg  Breisgauban; тащишь,

Berlinben; Engel, Zürichben; Döbereiner Far

kas János, Stuttgartban.

Ezen egyesůlet tudományus miiköñése е

léggé ismeretes. Gyenge ereink, csekély számu s

terjedelmii orvosi közintézeteinkhez képest na

gyot várni töli'mk képtelenség; de a szellemröl

és szorgalomról lehet szó. Hogy ezek évenkint

haladást tanusítnnk, az наведет nem пении].—

Az eddig elôul'alkodó szellem а kórodai; fejlesz-`

eze az lsten mindinkább! тет! ha valaha —

most van sziìkse'g a tilzta klinìkai szelleml'e,

mely n segéd tanulmányok параша színtváltozó

~(Lirlágözönébm sajnálaiosan elfúladt. A mit mai

napon a vegy, az ём— és kórboncztan újat

sziìl ‚ annak nagyobb részt még houzu idöfolyam

megrosfálásán kell a't esnie, mig a klinikul irá

nyában joggal helyet foglalhat. — Menjiink Ber

linbe, halljuk a jelen klinika fôhöse't; шпон

nem ugy látszik-e, mintha a gyakorló fö-disze mai

napon abban állna.: ha minéi több és lijabb ada

тока: a segéd tanulmányok termékeny můhelyei

böl kór és gyógyintézeteibe tud belé szò'ni ‘.1 —

Bámul a Шпинат; de kivánok neki jó erös fejet,

hogy zédelegve ne lépjen, 2 —— 3 évi вымыт

után, a mai gyakorlat síkos térél'e - s hogy a

hánytató és hashajtóval élni majd magától ta~

nuljon, — Nagy jövendò't készítenek elö а. segéd

tanulmányok; de messze van még tán a jöven

d6; s minden jelenkorhan сна]: в klinikának kel

iene veze'l'kednie !

 

Szemelyzetségek.

Magyarország.

Dr Drasknvìch János . a pesti ró

kus-kórháznak volt Мот/ода ‚ báró О r c z y

G y ö r g у jankováczi ul'ndalluában rondes [бог

vosnak választatott el.

- Ö cs. kix'. up. Fölsége az 01'szág ba

rmnorvosává H e i t z m a n n М á 1' t 0 n sebész

темен: méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

- Orvosi kal'unknál а mult iskolai e'v vé

gével néhńny tanár-segédi állomások iiriìlvén

meg, ezek következöleg шишек ki; S ch ule k

S á и d о 1' orvos tudor а vegy- s növénytan, M a

s i c z a y в о Ь е rt orvos-sebésztudor a sebészet

s L en h о s s e' k J6 s. a boncztan segédévé ne

veztettek ki két ke't évl'e; A b a y ls tv án az

állatorvostan s Fromm Pál ol'v. tud. az or

vosi kóroda штата segédévé el'ösittetlek meg еду

és két évx'e.

-- Ö арен. kil'. Fòlsége Reisinger

János egyetemi шпаг urat, s az orvosi kal'

öregbikét „kil'ályi tanácsos“ czimmei тают.

¿ott kegyelmesen гашиша.

— Dr Mészáros Rupert Jánox,

Pest városa szemészévé s tiszteletbeli fů'orvvsa'vá

neveztetett ki.

Szabnd kin-kun Laczhxizn m. «Егоза kebe

lében megiìriìlt a sebol'vosi bivatal, mellyel впа

bad lakás, 80 f. e. p, évi fizetés s termeszlmé

nyek, s öszi és tavaszi vetéx van üsszekapcsolva.

A csödiilet határnapja folyó év octob. 20-ika.

Видов-поп.

Dr Walther Lajas a királyné ш:

sebésze és отгона, kir. házi опознан, s Fe

der Lájo s тат. k. házi ol'vos, rendes k. há

zi orvosnak neveztetett ki.

- Dr Erdl Mih. a boncztani gyiijte«

ménytárrmk segéde e's kil'. prof. Míinchenhen, az

élettan és öszhnsonlitó boncztan l'endes 1anárá

nak neveztetett ki.

— Dr Förg ugyanott bonczolónak és

x'endkivi'xli tanárnak neveztetett ki.

Poroszhon.

D1' B i1' n b a u m magán-tanitó a bonni e

gyetemnél , mint föol'vos hivatott meg Pétel'vár

ra az ottnn Ilona hgnú' pál'tfogása alatt áiló

liórházhoz.

— Dl' Mits ch erlich eddig a g'yógy

szertnnnak l'dkiv. tanál'a Berlinbe, ugyanott ren

des tanárnak плетеные“ ki.

- D1' S c h mi dt ege'szségi tanácsnok,

eddig keriileti föorvos s а paderborni sziilészi

intézetnek és kórháznak igazgatója , a berlini e

gyetemne'l rendkiviìli ianárnak, a sziilészì kóro

da és a bujasenyves betegck számára lévö ози—

tály ígazgató orvosának, Iitkos ol'vosi-tanácsnok

czìmmel, nevezteteit ki.

тшеи ГйиеШпЬЬеК iiìldjiìk нём. ech

n e r k ö л у v á r u s „Grosse medicinische Biblio

thek“ czinll'i könyvgyiijteményének jelentéséf,

mclyet a magyar ol'vusi közönség ñgyelmében n

jánljllk.

„mM-_ú
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‘A lfermélzet af gyógysäerek.  Индивид!“ îngerlò'k, i

,I i erngesztök éc парадигме.)

Az óiább kol' theoriáinak nagy for-I tért pedigI Galen tanjának physi с of

dnlatiban az гашиш: hogy csaknem min-’ h u m 0 га] i s fogalmai, mclyek Pa r al“
dig vagy az úgy nevezelll erö'sitd', lvagy cels us, ч‘а nl Helmo nt s föleg Sy 

а gyengitö gyógymód képviseli a vezér-y viu s által clhe mic о - hum o ral ils?,l

наем; de штат egyszersmind imez írà-‘ fejlödést nyertek, foglalják el. - NemY

nyozó ideálmak csak igen lassu tökérlete~ sà'llkség ift megemlitnünk, hogy Brown-l>

sedése s szinte eddiglen még igen za- ` nak bipolaris nëzetei 'a legújabb korbanv

vart tudományos fogalmazása. 'Ha l. '1'. ’ai a gynladás alla] mintegy anyagi tért és1
„dynamismus szempontjából - melynelr* teetesitêst nyervén_ gyulasztó és gyn-q

körîtvényébe egyedul a zsongitö', ‘ingèr- ' ladáà elleńi'„`vag'y a mint " lm'zönségesenr

16, gyengitö, vagy ernyesztö, és tour“ nevezzûk,'ingerlíi és' lobellenes*

piió szerek tartozhatnak «L fogjuk lief-az 5 gyögyhatásokkä 'változtattäk által. ‘Aheï4 `

orvostaní elméletekAs .rendszerek folya-" ЧМ s hůsítö gyögyszerhàtàs ezintejdel`

mât, a legösibb kortól jelen: állásunki'g" t. i."a vér és 'gynladàsnak kdrére monatl'J

сваи kéi'nagy 'korszaira akadandunk. Az] кот, 'уа1ашшъ a' „сепармк“ kifejezél
elsöt képezia пазу Aslepiad'es nyomán a Àse' föleg ”ай idegék ingerùltségét s az e '

methodicai iskola; a másikat 18 századdal dêńyek штат: mozg'almit vevén ellen- n

utána az' angol'Brownnakrendszerre._" hatäsiczélnl’_inkább n_evrodynamismusl'"

Ama római eredetll dynanismus az em- ffogalm'on ‘ё1айёгйЕ;„ a ‚ДЬОЁЬЫЕЬ‘Х eze-relie1 `

beri test szilár'd részeit-_vevé alapul, és` szinféů~` a2 ‘_idcgkörhez tartoznak. ,' '
zson gi tók- és e r n yes ztökr e osz- ’ f `llla` teliàt' “mindéze'n gyógyszerhatási if

tályzá a gyógyszerek egész tömegét, az“ fog'almakatl s' nevezeteket attekíntjiik,_azt ._

utóbb nevezett. csak az idegek erömû'köï чтим; hogy ‘e"ŕészberi kèt ezer'ey'dta .

désére (Cullen nyomán) lévén tekintettelî' minden brvosi'tůeoriának sajállagoq'n'yof"
erösitö ngen'gitö 'gyógyhatással màf’ mind "ekko'ráig '_- megina'i'adtf'-l _‘

jelenté ki, egész делец“ korunkig томи; ‘„zâorígltó' 's lernyesztö, erdsítóf sc gyengi- ‘I

elméletének gyógyszertani oldalát. мы "И; lngérld 'és lobellenes, Ifievitŕi és bfi-rq
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alapfogalmait, azt kellcnd tapasztalnunk, híttetik), az életmííség ó'ket паду ada

hogy kielégítö szabatosság helyett, gyógy- gokban és hosszas ideíg Enger és fölhe

szeri rendszereink még legínkább csak vülés jele nélkül birja. A növényí kese

zavart és ingatag állapotot mutatnak. __- růk (таджик), p. o. golombo, „поп.

Nyilván a fönemlíteut nevezetek öszvegét fibr., cascarilla -—— föleg свай а gyomor s

három szempontból Не“ tekintenünk s belekre gyakorlanak zsongftó hatást, ezt

rendezn'únk: t.. ì. а szilárd szövetck , a is csak némi_korlátok és kivételek mellett;

' vér és véredények s az idegrendszer kö- és ámbár a vizellet színe gyakran meg

reiböl; mìszerint а zsongító és crnyesz- változik használatuk alatt, mégis avegy
tó’ szerck a szilárd szövetek két ellenté-‘ltan valamely hatányos részeinek nyomát

 

tes állapotjait cszközlenék, a шмяк és

higsítök а vér mivoltára s а véredé

nyëlgre, az erô'sító'k s gyengítök, дивер

16k, csillapítók és tompílók az idegrend

szerre gyakorolnák illetö hatásukat. De

kiki látjg, hogy Щеп szígoru fogalmagás,

elválasgtás, rendszérzés annál nehezebb
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másodrendü hatását“? kielégítő felelet

még hiányzik. A шпаны ellenben már

igen valoszinuleg mendhat'juk, hogy zson

gítő hatását legközelébb az alhasi dúcz

rendszerre} de innét tüstént "a gerincz

nek mozgó idegkörére irányozza -— mi

által a váltóláz'i roham első (azaz ideges)

szakának elmellőzése magyarázható ——

De nemvagyunk az eránt még leg

kevésbé is tisztában: mily hatást gyako

rol e hősszer a vérre , mily módon folyik

be a máj és lép anyagelemi mivoltára?

Annyi bizonyos, hogy öröm már

most is - és öröm leend mindinkább,

minél előbbre halad a tudomány — а két

szóban forgó szerrel élni; mert ha illen

dő adagban alkalmaztatnakj hatásuk alig

lehet kétséges; az utánuk nyilvánult ja

vulás oly mód-1 és sebességgel tünik föl,

hogy az nem egy könnyen zavarható

össze a természet tulajdon gyógymivele

teivel; és az ártalmas eredmények szin

tén többnyire nyomban szembetünők. _»

Bár ezt mondhatnók a többi ingerlő és

csillapító szerek végtelen soráról is!

Az ingerlő szereket illetőleg, a gyógy

tapasztalatok s eredmények fényes polczo

ra emeltetnének az által, ha elválasztott

ingerbatmányok birtokában volnánk a vér

rendszer és idegekre. - De minthogy ez

magában már élettani lehetetlenség, és

mivel a javallatszülő kórnézet is még oly

bizonytalan , hogy ugyan azon kóros

gyengeséget egyik orvos közvetlen a vér

nek, másik pedig csak az idegrendszer

nek tnlajdonitandná; és mivel maga a

természet minden segély nélkül is azon

gyengeséget, mely anyagi romláson nem

alapszik, nem ritkán és igen gyorsan

mozdítja el, - a nagy zavar és bizony

talanságnak magyarázata e részben nem

hiányzik. Sajnos, sőt számtalanszor kár

:`.
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tékony “is, hogy még az eránt sem e

gyezbetttink meg, mely ingerlők hatnak

leginkább s előlegesen az idegekre, me

lyek a véredényekre? A s'zéklü Zs na

ranchirág és eastereum leggyakrabban

ugyan csnpán az idegkörben nyilvánitnak

hatást, érintetlen hagyvánxa vért; de

hatásuk gyenge; meschus, aether s va

leria'na pedig, » melyeknek ingerhatá'suk,

erős és rögtönös, пяте könnyen a vér

rendszert is izgatják föl. - À tompító]:

kali élés valamivel világosb és biztosb a

lapon történik; mert könnyen észlelhető

fáídalmak, vagy görcsök ellen alkalmaz

tatnak. A növény-tompitók mind olyanok,

hogy nem egy könnyen idézendnek elő

véredényi mozgalmakat“; de mindmeg

annyiak (belladonna, hyosc., aconitum,

cicuta, aqua laur. сег.)—- valljuk "meg ő

szintén —- csak bizonytalan hatásu sze

rek. Schönlein ügyekezete: ezen szerek

nek külön irányokat s hatásköröket kije

lelni -valójában nem sikerült; s bármit

mondjanak is e részben a gyógyszerta

nok, azt hiszem ezeknek általában még

igen kecsegtető útmutatásaik a növény

tompitókra nézve, nem állandják ki egy

jövő kornak szigorúbb tapasztalati próba

kövét. Minthogy a természet maga igen

gyakran véget vet a fájdalmaknak s gör

esöknek, könnyü volt itt is nagy ta

pasztalati tévelybe esnünk; s olyasmit

tulajdonltnunk a nevezett szereknek, mit

nem érdemlenek , annál is inkább, mint?

hogy többnyire enyhítő hatása nyálkás,

vagy olajos viteltyűben adagoltatnak a be

tegnek-Részemről legalább eléggé bő

gyakorlatomban alig emlékszem oly eset

re, melyben azon növénytompító sze

reknek csupán és kétségtelen hatást tu

lajdonithattam volna. Ezen sorból azon

ban kiveszem a mákonyt. Ez a legbiz

rc
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tosb szer.. görcsös összehûzódá

sok és hasonncmü fájdalmak
la'llen,l kivált ha ezek az alhasi életmíí

körbén léteznek. Nagy hatányossága már

onnét is узнаёт; ki, hogy az orvosok

лаву része allg mer ezen szerrel élni,

vagy csak oly adagokban , melyekben az

tompító hatását nem gyakorolhatja. На

агга vagyunk fìgyelemmel, hogy soha

oly betegnek ne adjuk azt, ki nagy mér

tékben vérteljes, vagy eró's loblázban

szenved, vagy -~ a mi legfontosb ~~

visszeres, typhosus, szóval tompa tcrmé

szetü has-, vagy fejvértorlásokra hajlan

ад —-— alkalmazhatjuk e szert illendö ada

gokban, melynél fényesb eredményeket

nem egy könnyen sz'ulnek bármily dicsért

cgyéb szerek. Azonban még е hó'sszer

nek sem ismerjük kellöen hatása módjait

és úljait uz életml'íségben. Hogy erös ш

ercsségnél а lobosságot, crc'ís viszeres

ségnél ós hagymázos vérkorcsvegynél а

vérbomlást hajlandó 'eló'mozd-ítani- ш

valószim'íleg állíthatjuk ; de `valjon köz

vetlen hat~ e az idegekre, vagy а vér

útján e? valjon elsörendü hatása min

denkor az agyra történilb e, s innét

sugárzik-e ki az alhasi életmüvekre?

ezek iránt még az eddiginél sokkal pon

tosb fürkészet kivántatik.

Szomorúbb tény azonban allg léte»

zik az egész gyakorlat zavaros mezeién,

mint az, miszerint görcsök ellen a вуа

korlók majdnem azon aránybau alkalmaz

zák az ingerlöket, melyben a tompítókat!

reggel a mákonyt, estve a valeriánát,

holnap a castoreumotI s utána a bella

donnát! Uraim! mit mond ehhez a termé

szet, mit a упав? -—А nem ingerló' nö

vénytompítók erànti kétségeimet már kiA

mondám. щ az idò', hogy az ingerlök

és tompítóknak természethezi viszonyait

immár tisztába hozzuk.

 

Kivonatok orvosi lapok- és munkákból.

139. мыши az idegrendnzer

fallálml: Dr Stillingtöl. - Az ideg

rendszer minden ешь emeltyüje. Az organis

mus semmi munkńlata véghez nem megy

idegbefolyás nélkül; a betegség és egészség

képe csak az idegrendszer hatalma'alatt. tá

mad és áll fönn. Semmi sem tehát fontosabb

az orvosra nézve, mint az idegmunkálatok

ismerete. —— А betegség valamint az egész`

ség tanja csak akkor áll szilárd alapon, ha

ezt az idegek physiologiájára vetettük meg.

1.) А mi az idegrendszcr alkotàs á t

Шеи, mcg kell vallanunk, hogy annak szö

vete-és alkotására nézve csak a tudat küszö

bén állnnk. Hogy állományút golyók és fél

Kór, gyógytan és orvosi kóroda.

híg anyaggal telt csövek képezik, mind ez

ludománynak éredménye. De ezen részek

cgymássali szerkezete elöttünk egészen isme

retlen. Az idegek kezdetét s végzödését mind

eddig pontosan nem tudjuk. Ismeretlen еш

Lünk, valjon az érzési idegek végponti végei

álmennek-c a mozgási idegekbe, mikép az

ütér a visszérbe, vagy hogy а mozgási és

érzési idegek mindcnkor megint csak hason

nemüekkel egyesülnek-e végbokrokká? lgy

vagyunk az аду, gerinczagy és dúczrendszer

Szerkezetével is.

2.) Az idegrcndszer munkálatai

érzésben és mozgásban nyilvánulnak. Mind

ketten majd 'ómudatlal kapcsolvák, majd e
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nélkül mennek véghez. De ezen csudás mun

kálatok módját mai napig sem ismerjük.

Tudjuk, hogy valami történik, de nem

azt, hogy mikép. lme tehát némely tőre

dékek e tárgy felderítésére.

Első töredékz-a gerinczagyról'

és gerinczidegelr-'ről.'-I

3) Az idegek a gerinczagyból',l mint

tudva van, kettős, hátsó és mellső gyöke

rekkel erednek, melyek egy egy törzsökben,

a megfelelő gerinczdúczban egyesülnek. De

az ideggyökerek kapcsolata a gerinczagygyal

még eddig nincs kikutatvai A legszorgalmasb

kikészítés mellett sem vagyunk képesek az

ideggyökereket egész mélyre be a gerincz~

agy fehér, vagy szürke állományáig elkísérni;

úgy látszik; mindannyian a gerinczagy pia

materéhen végződnek.

4.) Fontos körülmény a gerinczagy he

lyezete valamely folyadékban. Nem csupán

kemény védő csonthüvely övedzi azt az ideg

gyökerekkel együtt, ha nem még a pia mater és

arachnoidea közötti folyadék is катюша

a gerinczagyat,.úgy hogy helyzeténél fogva

a test leghatalmasb megrázkodásai sem jut

hatnak el egyenlő mértékben egész a ge

rinczagyig. És hogy mindeddig a folyadékra

nem fordíttatott elegendő figyelem, lehet

oka annak, hogy az egészségre s beteg

ségre való nagy fontossága egészen félreis

mertetett.

5.) А gerinczagy munkálata érzés

és mozgás által nyilvánul. -És pedig a ge

rinczagy nem csupán oly organum, mely az

agy mellé, mint azon munkálatok nyilváni

tásai vezédéül adatott volna, sőt inkább a

gerinczagy maga magában szüli az erőt azon

munkalatokra; az ő állományában szintugy

képeztetnek a feltételek ezen munkálatokra,

valamint az agyban és pedig függetlenül az

agytól; mit szerző kísérletekkel bizonyít be.

6.) A kérdés támad immár, melyik ré

'sze a gerinczagynak eszközli az érzést, me

lyik a mozgást? vagy nincsenek- e a gerinczé

agyban szintúgy elkülönzött részek minde

nik külön munkálatra , mikép ezt sa gerincn

idegek gyökerein ismerjük? Ezen igen l'on

tos kérdés fólötta physiologok nézetei mind

eddig nem jutottak el meggyőgő biztosságra.

A kísérletek e tekintetben tömérdek nehézsé

gekkel járnak s még nehezebb belőlük igazi

következtetéseket vonni. -Dr. Stilling szá

mos és hosszaskisérleteinek eredménye az:

hogy a hátsó zsinegek s a hozzájok tartozó

szürke állomány azon részei a gerinczagy

nak, melyek az érzést eszközlik; ellenben

az oldal- és mellső zsinegek és az utóbbi

hoz tartozó mellső szürke állománya gerincz

agy nem érző részeihez sorozandók. А hát

só zsinegek a hátsó ideggyökerektől átvett

benyomásokat az aggyal és az öntudat széké

vel közlik. Amellső zsinegek és mellső szürke

állomány e munkálatban éppen nem vesznek.

részt, minthogy megsértethetnek, падше

hatnak, a nélkül "hogy valami érzés jutna el

öntudathoz. A hátsó szürke állomány képes

az érzeki benyomásokat az agyhoz elvezetni

s'öntudatra emelni, akkor is, midőn a hát

só zsinegek az agygyali kapcsolatukból elsza

kasztvák. - De a hátsó zsinegek, a nélkül

hogy a szürke hátsó állománnyal kapcsolat

ban lennének, átalán fogva nem képesek, a

benyomásokat az agyhoz elterjeszteni s öntu

datra vinni. Ellenben hosszas kísérletek után

bizton állithatni: hogy a mellső szürke állo?

mánya a gerinczagynak eszközli a mozgást.

Minden kísérletei eredménye a követ

kező pontokra v0nbató össze: `

1.) A hátsó ideggyökerek érzékenyek,

de csak a hátsó szürke állomány és ennek a

hátsó zsinegekkeli kapcsolata által.

2.) A hátsó fehér agyállomány, vagy a

hátsó zsinegek csak a hátsó szürke állomány

nyali kapcsolatuk által érzékenyek.
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..._1 3.) A hátsó szürke állomány egyedül

képes az érzéseket' az agyhoz és az öntu

‚ dat székéhez elvezetni.

4..) A hátsó agyállomány egyedül nem

'kêp'es az ëŕzés'eket az agyhoz elvezetni.

5.) A mellsö fe'hér agyállomány; vagya

m'eIlsö zsinegek -szintug'y,' mîkép a mellsö

’ ideggyökerek érzé'ketlenek.

6.) A mellsö zsínegek egyedül nem ké

pesek az akarat béfolyását a mozgató gyöke

rekre átvinni.

7.) А mellsö szürke anyag egyedül ké

pes az akarat befolyását egyenest az agytól

felfognis a mellsò' zsinegeknél fogva a mozg

gyökerekre elvezetni.

8.) Sem a hátsó zsinegek szakadatlan

összefüggésére nincs szükseg, hogy az ér

жёны: az agyhoz elvezettessenek, sem а

mélsö zsinegek szakadatlan összefüggés'ére,

шву az akarat befolyásaì a gerinczagy шт

den részeire eìterjesztessenek.

9.) А benyomások általi változásai a

sz'úrke hátsó állománynak minden irányban

tovább terjedeznek, a gerinczagy hosszában,

szélében, minden értelemben. Tehát felfelé

az agyhoz, mi által érzés eszközöltetik; e

Iöŕe a mellsò' szürkeáll'ományhoz, mi által

visszsugárzó mozgás származik; egy oldalról

a màsikra,mi Ша! kiterjedtebb együttmozgás

támad az eredetileg nem is ingerlett test fe

lében sa t.

10.) A llátsó zsinegek, mikénta mellsök

benyomásai nem а gerinczagy hosszában ter

jeduek el ebbcn; a hátsó zsinegek beuyomá

sai hátulról elöre mennek vízirányosan а

hátsó sziirke állományba. А mellsö zsinegek

beńyomásai a legközelébbi mozgató gyökérre

mennek át.

11. Az érzés шантажа megkivánta

tik a hátsó szürke állomány és az ingerlett

»hely és az agy кбит szakadatlan kápcsolat;

az 'óhkénytus-mezgás elöidézésére megkivàn

так а mellsö szürke állomány és az agy s а

munkálatba tett ìdeggyökér közötti szaka

datlan összefüggés. (Archiv für physiolog.

Heilkunde. 1 Heft. 1842.) lllés.

I4’. А 'idónea-öl: Dr Babing.

ton B. G.-töl. Azon намаза, melyet

legújabb ìdöben az idegrendszer élettana telt,

már is пазу befolyással volt az idegkórok

tanitmányára, s némi vìlágot öntött t'óbb,

lényegére nézve eddig homályos idegkórra,

nevezetesen a viltánczra. Így csak rövid ìdö

vel ezelött Marshall-Hall egy új magya

rázatját adta a víttáncz lényének, melyet

röviduek, halározottnak, s a mennyiben té

nyekkel bebizonyittatik, egyszerünek s vilá

gosnak is mondhatni. Ezelött а vittáncz lé

nye az életmüves idegek gyengesége- és iz

gatottságában helyeztetett», mely többé ke

vesbé az akarat idegeire is terjed el, s az

erönek csökkenésével, а mozgékonyság és

szabálytalan izommüködés öregbülésével az

idegrendszeruek általànos hajlamát idézì elö.

Ellenben M. Hall szerint az izommüködés

3 okból származik: 1, Az akaratmunkaság

ból, mely az agyban fészkel, s innét а hosz

наш agynak egymást keresztül vágó rost

jaiban terjed el; 2., A mozg-izgató rend

szernek a gerinczagyban székelö egyenes és

visszsugárzó mozgásból; s3., A hosszúkás

agyhan honoló, de egymást keresztül nem

vágó rostokból eredö mozgatásból (emotion).

Az akaratnak (volitio) czélja, vagy tárgya

van; а mozgatásnak és mozg-izgató mükö

désnek nincsen; s ez utolsók gyakran е!—

lentétben állanak az elsövel. M. Hall а vit

tánczot ezelött a gerinczrendszer valódì bán

talmának tekinté, mcly az agybeli és külö

nös müveletek összhangzatlanságából eredett.

De a vittáncz, valamint minden mozg-izgató

můk'ódések is, szünik az álom ideje alatt;
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már реши ezel; mñködések шов miyolêából

chad# hewßségnek, álomban is шиш úsy

шеи мент |9npie,¿ mimv éber mamma;

mi azòphamA a viçtánczban nemztörtépik. —.

М. На?! ащп, hog! а ngások. mk пун

вадчщ “Отдел Szünnek mes, натащи»:

шт visgzatémelç, ад вмещать,

hog! агат. цанга nem az álomníl, hapem. a5

mozgaçás (ешойоп) ielen nem létéböl. www
mazivkl.A Sgçrjntq telgág av villápçgzya точат

éìßînëíìïélëälŕ; шов állaPMia, теч/а пои—ё

аута; fészkel, s az двумя, vagy

дёчгёндщгеёк евёётчз fússeglen» Hass. elf

iránxçbaxy щит jöjiüßli ватт,89k ‘éßßlâlefr égtapauwésra vanА паче ч чтимая ваша, е беден ста

игры, ар]; çls'ê.
’403'

A' ищщ ‚Ц, щит, az заведут;

izmoknak .ésgall'n'nlyçala!)v és, önkénytelen баш?

húzódásai által bélyegzeMI betegségf течей

мирскую]; „штамма: (atonie) fólvált

кишащие: Ы és; штатном. A вбивай

Щ ждущая; щадить ezen összehuzódá

sok. bm az, битума дававшим дв

sm {Мёда n;qu депеш. шип an' aka.

rap, meer@ ‚. may. »smi Mságoafmmf

állapot. Mig valóságos göwsöknél az izmok

a g'órcsös roham után csak rendes {Маран-а

térnek vissza, addig a viltáncxban az ídeg

hefolyásnak csökkenése ш be, úgy hogy az

битов miuden kifejezés~teli_ esetben a rendirá',

вход és rendiránytalan moagások каш kör

idöbçgegészen szenvedölegcsen és remy-bén

шаек magokat. Igy a roham alatt ide s to».

vá чешут {e} gépszerüleg hauyatlik a vál

lakra; s a beteg semmít sem képes “Дать

детища. —— А Ьесеввёз ища áualánoa;

таза részintes; utolsó esetben inkább egg

oldalra, шву egy tagra korlátozva. -A ka

ти rendirányos mozgásai rendesen elöhb

натащи ‚ mint a czomboké, s erösfebhgk;

is; ttîîliílv sz. észleœi szerint-, az alg()`

végtag. IllkmgánosanÁ года sem Штамм, а

kammk. гадай". Мигание шут wak-

rail;I fppdulìqlëxAz an;szng „веды: ‚ жанрам

вегйпщзк, ‚ай? д влет és тот тат

denl izmai nipvlelmtpçlç vittáncz-bánlalglgasçg,

скачкам а Slóiási живёте! в а цена:

mok is» тез ищи Фатум S а Клещ шт.

‘ kán ирга штифтами. мышам

Щевеэ ixlgeriißßńßr отпаиваю щи ef.,

séßzeß www, al; éfxßmmagy- wk .ism

8559915 штатам Шпик e.lö- TMW Мече? ем и чтем. шаг маем- ».

` Метит wwwv @dan Mmmm-vf web.. заметет hmmm. щum.

тет Манна; чтец шт, ‘when empmmlammëmöhmim ИШЬ: т"

ha, шита; заставе, ënhénywiwülf fus» Gyakranfazüñäßlßvlömt щам hans kif,i

"а тут- шт щекам; abban. Маш мы, ты а заявок és ватты екат—

Ьбщё а вёА‘дВЁЦБЪ hogar ад ideaal: мы (Шт Smkotthmhwnlit. А штата és»

l>«’s,lafß„1¢zriiY Марти ymindéaax шиш нею—4 nenves, а Машина, в а, was mmf

пущ: датчика и датчики ńsyvamirßrflomvßk щ wak, »vom зет vémik еще.

так теща (Задавившая) ummm- На а Виват mémшпиц. анкет mesh»

“àl ад штат: (эррочеда)..е1шёю16уеъ а чащи епзогуаа; www щитом, Идёт

má§°dik azonnßlf CSeleliYßßŕßre -Índißaükv- mil“ il Ьёщпдатрак lomha, тирана: íë 85;

Е‘ЗЖРЁЁ‘РЁУЁ‘ЁЗМ шпате шт wwf Митя (chylomëüw) машем шеи

désx нищем щам; mem а.` wf течет Saúl» Пить. elfámdás ведь мы

36509 тёще! sokkenminw<>1nmmlvmlgßziße> а утрет. »www таты

ismgcgg ggg, Immun штат-‚136963; el» ¿Ital ¿lqmbnmösídséqeig палят.

ё‘щ; читай чет líßvéßbé Шайбу—4 minůüxìmßìrmqgáßûk. щипцам
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tökéletesen megszünnek. A betegség föfokán

az ész kissé gyengébb, s tobbé kevésbé

meg van másitva, mi еду kis kétséget tá

mas-zt, valjon a közérzék szinte, mint a ma

gán idegek, nem áll-e ugyanazon kóros befo

lyás alatt. Az idegrendszernek három köz

роща kétségkivül különbözö tiszta nyomdá

ju betegségeknek van alá velvo; de el kell

fogadnunk azt is, hogy ezen központok ter

mészettani hasonlatóságuknál fogva, egy 1116

Ьеп közönséges kórokok által támadalhat

nak meg, s hogy az idegbántalmak е 52ег1п1

lůbbnyire vegyos természetüek.‘Elíhez nó

mileg hasonlót látunk a színle egymással ro

kon rostos és savós életmüvekben. A 111111111

czos mozgások ritkán engedelmeskednek az

akaratnak; а vittánczos soha sem tesz va

lamely mozgást rövid uton, hanem mindég

keŕtìl. Gsak rltkánv lép fól a betegség mind

jârt eleinte erösebb fokokban; akezdet több

„иге igen csekély, miért is gyakran elné

zetîk, vagy éppen rosz szokásnak tarlatik,

meg is bünlettetik, mi által a kór erösbülé

se okoztatìk; a 1111111 átalában minden kedély

швы-165 a kór öregbülését vonja maga után.

Alfbetegség igen könnyen tér vissza, különó

sen az alsó osztályban, ha à kórházból is

11161 régi наг-кеты 1161111тёпуе111 1626

3111111111. Kétséget .sem szenved, hogyezen

bâegség utánozás által is támadván, mint

síokäo-hiba ~fönállhat. -- A betegnek akarata'f

nàgy’befolyással van а betegség elmozdftá

sára nézve, csak hogy ezen akarat csendcs

és èrös akarat, ne pedig' rögtöní megerölte

tés, ё! fölileviilés legyen. Söt ellonkezöleg

minde'n indulat-fólhevülés, sat. által a kór

erösbül.  A betegség székét а gerincz- és

hosszukás agyban keresvén, egyszersmind

közveœtt.l a közérzéken és dúczrendszeren>

Евгении-танец okokat is kell elfogad'

nunk,Így p. ütések a fojre, ellenütés ál

1111 а hosszúkás agyra halhatnak, s 111111111

” tegséget

czotokozhatn.'1k;i’g5l a gerînczagynak részint

közvetlènül mechanícus 111011, részint köz

vetve, csúz, sat. által okozott bántalmai

szìnte vittánczot hozhatnak elò'. 'A közérzék

re elsörendůleg ható okokat többnyíre le'

nyomó indulatok (ijedés, félelem) képezik.

A dúczrendszerre elsörendüleg hiàiôfs vit-I

tánczot okozó okok p. о. a has-szorulások,

giliszták, a szivnek csúza xsah-A vittáncz-ì

nak legközelébbi okát illetöleg ugyan' tagad

11а1а11н11, hogy ezen betegség élelmíives hi

bák következtében" támad, de szinte az is

bizonyos', vhogy ilyen hibák a betegség elö

hozatalához szükségképpen nem kivántatnak

meg, hanem hogy а21 mint tiszta müködési

zavart kell tekinteriiink; sz. ezen betcgséget

általánosv gyengeségi állapotnak veszí ;l ezen

nézelet legalább az indokok s .a zsongitó

gyógybánásnak kedvozö eredményei 1111110

gatják. I

A vittáncz orvoslását illetöleg, Bt"

egy szert sem talált oly kítünöleg Маше“

nak, hogy e miatt a többiekkel egészen föl'

hagynia 151191011 volna ; söt ellenkezöleg né? 1

ha a leghathatósb szerek Sikeretlenek 41:11:1

nak, úgy hogy ezektöl másokhoz kèiletett

folyamodnia; s legvégül mégis/'némëly еве-'

tekben határozottan ki nem lehetett mondaí i

nig-mit kellessen a szemek, s mit а tèrinéï

szet-gyógyerf'ŕne-lc tùlajdonltaní. 'A gyógyszer

megválasxtásánál mindenek elött a kór-okok

ra, а kór-szöveményekre, 5 а beteg erejére

kell fîgyeltrünk. Sydenham gyógymódja

vérbocsátások, hashajtóká, bodár és 2501131

16 szerekböl tétetett össze, mínthogy a be

а: idcgeket izgató folyadëkból

származtatá, Cluttorbuck és Hamil

ton szinte hasonló nézetüekvalánàk. Szinte

B. szerint 15 011, hol fejtorlódási jelek mutat

koznak s az egyén virágzó és vérdús, a4

gyógymód mérsékelt (inkább nadály és kö

pölyök, 1111111 gerely által zörténendö) vérüri
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tésekkel kezdessók meg. A belek állapotjára

mindenkor гашише! Жен lenm', s а szoru»

lásokat vagy gelesztákat azonnal штатам.

На а kór-ok а méhben rejlik, akkor ez ellen

Не" а gyógymódot irányozni. A gerinczagy~

nak rostos hártyájára штат csúzos моешь,

valamint a szlvburoklobot is lobellenzökkel

és higannyal kell megtámadni. Sok esetben,

melyek rögtöni emotio ша] támnsztatnak, а

zsongítók használtassanak. A Iegerösb esetei»

nek egyíkét sz. portńbor és rabarbarával, ked

vezö sikerrel gyógyított. A növényi zsongitók
közt elsö Ahelyen áll a kína-héj és a kénsavas kl

nal; ai érczesek köztferrum sesquioxyd., sul

pilas ferrosi, sulphas cuprici., zinci, oxyd zinci,

Argent. nitric. és kalì arsenicosum, s ezek közt

különösen fermm sesquioxyd. és Zinc. sul

phur. пазу adagokban kitünò’ hatásuak. Ez

utolsó лег! sz. csak akker találta hathatós~

naif, ha а bet'eg belöle már naponként hú

romszor 12 -—- 14 sxemernyit vett be. De

ещё! még sokkal nagyobb adagokat türnek

a betegek mindert ártalmas behatás цыган,

hahogy azt шпат а gyomornak Шишек:

ellenére, mely esetben attól egészen elálla

ni, s helyette a kali arsenicosumot З— 15

cseppnyi adagokban kell павшим. _» Едет

szert azonban mindenkor csak nehéz esetek

ben kell alkalmazni! {вен liathatós szer :zin

te azlesö~zuhany. Pétervártt а vittáncz, az

elébb lí óráig forró fürdöbe „volt betegnek,

hideg vl'zbe történendö bebuktatása által or

vosoltatik. A berz által már Dr Haen 1761

sok vittánczost gyógyitott meg, s вши szer

а Guy Hospital-ban igen sikeresnek шака

tott. (Guy Hospital Reports Vol. 27. 411 if)

- M ec n n в r.

 

’*) Ml e kórt többnyìfe, вы -a bélféfgekel kl

véve а eddig штатов t ls z t в id eg»

а: в r „мы стишка вМ. I

„мы, наше: brilliant l“ klit.

v1. tamén» помои, hogy

Ml. A мы. мы... a кё

llßgléßbellä Schultz prof.tól Вег

linben. Неву а részegség kórtani foganatjait

meghatározhassuk, nem kcll csupán а má

mornak az egészséges folyam pusztán izga

tottságán nyugvó tüneményeiböl каната, ha»

nem föképen szükseges az életfolyamot szét

dúló pálinka hatásait taìglalni, melyek más

tüncményüeks nem csupán magasabb fokát

képezik a mámornak, de inkább а tengéleti

müködések kóros dúló folyamát hozzák elö,

mely a testben tovább tovább terjed, még

akkor is, ha a kiilsök он (а pálinka) régen

megszünt hatásolní. - Ha t. i. a pálinkának

kóros foganatjait egészben és nagyban гыи

fogjuk, nyilvános leend, hogy az iszákosság

fészke a tengéleti életmüvek változataíban

ül, és hogy csak innét terjed el foganatja

az állati rendszerre. Az emésztés, vérke

ringés és lohellési életmüvek hántalmai ké»

pezik a Шаров, melyböl a többí eeemények

fejlödnek, mint ezt az étundpr (авроры), a vér

változások éslehellésl hántalmak az iszáko

soknál blëggé bebizonyítják, csak hogy

igen ne'hëz megmondanunk, hogy ezen 'tá

jak melyik' helyén van a többi bántalmak

(таза. А nélkül hogy а tárgyat rögtön ki

анаша merlteni, kiilönösen két poutra irá

nyozza szerzö az olvasók Hgyelmét: 1) аpálím

kának az epére мы hatásáras еще]: köve't-

kezményeire; ёв 2-0!- 'a páliukának a vérgo:

lyók festàzerére A'és hártyájára давайте

hatására. `Az elsörè vonatkozólag мета „-de

alímentorum conòoctione (ехр. 63 p.- 72

czimů munkágában több ide tartoz'ó vi'itsgá-`

latokat вбить Ezekbôl шаман, hogy a

мнение]: epéhezi vegyítéae ezt bär plllana«

таз nem тата meg égvényes jellemétöl,

hanem akkor már elvész az égvényesség,

ha a iris epének langes oldata besürlttetik.
 

l ни.- :ind hun“ mi is úgy mint la

Мидии щипцы. SI e н.
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Még nevezeteselib azon Jtünerń'ény'j hngy a

horléìlnek fris 'epéhezi vegyítésével, ez (az

epe) sem eczet, sem föleresztett kén-,vag'y

sóSav-7 sem sóska , vagy villsav -oldat által

le nem csapatik, mialatt különben mindezen

savak tüstént lecsapják a meg nem változott

epét. А szerzô' által сем újabb kisérletekböl

az is jö ki, vhogy a tengeri nyulak, kutyák

és так savanyú ételpépje (speisebrei), vagy

emve a horléllel kevert актере: többé le

nem esapja, és hogy az emv savanyú bor

léleá'enének hozzá tett keverése által igen

nehezen, sò't ha a borlél már régebben ke

verve volt az epévei, éppen nem engedi ma

gát eltompíttatni vagy közömb'ósfttetni. Szerzö

ezen tüneményt a pálinka által eszközlött e

mésztési zavarokl tekintetében fö fontosságú

nak tartja, a menyíben itt nem rendhagyó

izgatási viszonyok jönek elöszöŕ is tekintet

Ье, hanem az eme'sztési folyam vegyi zava

rai. Nem is а bélcsö fehérnyéjét megaltató

(Coagulirend) hatásaról а langnak van itt szó,

melyre Orfìla oly sokat épft, hanem itta сёр—

készitési folyam zavara által a fehérnyekép

zés egészen атомам. — Szerzö ezek sze

rìnt állitja, hogy a pálinka- ivás után annak

egdy részét а gyomor fólszívja, és ez а vér

he Vátnnegy, a mi ugyan a bélcsörei hatás

tekintetében figyelembe nem jò'; másik na

gyobb része a nyombélbe jut, itt egyesül

az epével, és ennek az emvet megtompitó,

~ s ennek savát köz'ómbösitö tehetségét többé

kevesbé elveszi. Talán egy része a borlélnek

az ep'ecsön (ductus choledochus) м az epe

hólyagba is elhat, vagy ennek természeti át

ìzzadása történik anyombél és az epehólyag

nak egymást érö falazatjain át; röviden, az

epe nem gyakorolhatja az 'emvre szokott le

élenyitö hatását, legyen bár az akár az е

peutakon és magában az epehólyagban, akár

a nyombélbe lett átmente után megváltozva;

s спаек szükséges következménye az, позу

ez többé ' kevesbé megváltozva megyen

keresztül a gyomron és bélcsatornán. Az e

gészséges emésztés mellett az ере által oko

zott fehérnye és zsírképzödés sem történ

hetik így a vékonybelekben, és a tápkészü

lési folyam t'óbbé kevesbé megváltozik, meg

zavartatik. Ezen korlátlanul tovább tartó sav

képzés pedíg éppen jellemzöje az iszákosok

emésztési bajainak. Ennek alapja abban nyug

szik, hogy az emvkészitési folyam а bèlcsa

tornában tovább folytattatik, mig a vékony

belek müködése, vngy a tápkészitési

f olyam hiányzik. Azért is а pálinka и е

pérei hatása által megzavarja a tápképzést,

és az emésztési termények az élenyiilés

sav-, és czukorképzödés fokán megállapod

nak; a mi tovább a bélcsatornából az edé

nyek által mint tápanyag клещами, nem bir

a táp (chylus) természetével. Szükséges из

vetkezménye ennek a rosz vérkészités, mint

hogy a lélekzés folyama a vérkészitési fo

lyam tökélletessé tételében nem vehet Шеп

dö részt; mert sem а nyirkgolyócskák, sem

а vérhólyagcsák nem juthatnak el а kifejlö

dés szükséges fokára. Továbbá a vér-teng~

'mény (Plasma) sem képzödhetik ki eléggé,

megtörik tehát a vérn'ek is tengményi ereje.

А savanyu fólböf'ógés tehát, söt a kóros sav

képzési jelek is az iszákosok gyomrában

nem csak а gyomorbani zavart

emvképzésre mutatnak, hanem egy

szersmind visszhatásai is a bélcsatornában

zavart tápképzésnek. A kórnak nàgyobb fo

каш ezen gyomor és vékonybelek k'ózötti vi

szony a vak- és vastagbélben (in intestino

cocco et crasso) ismételtetik. Mert a шкв

letlenül emésztett tápanyagoknak nagyobb

mennyisége halmozódik össze a vakbélben7 з

ekkor a nsavképzés még nagyobb fokra há

gand, mint egészséges állapotban. Ennek kö

vetkezése az, hogy a bél tartalma valódi

vegyi „мышцами 'megyenát a forrás.
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vagy kezdödö rothadás мы, s innen szár

mazik az iszákosok gyomrában és bélcsator

nájában a uagy gözfejlödés. Ekkor a fólszi

vás is, mely föképpeu а vastagbél által túl

nyomólag `történik а veröczéren keresztül,

csak rendhagyólag képezett tápanyagokat vi

end a vérbe, melynek csak hamar a veröcz

éri számos bajok sorozata leend követ'óje.

A pálinkának az epéreì ezen elsò' kóros ha

шва — t. i. a tápkészílési folyam zavara

 теней egyszersmind még második is fól

emelkedik, t. i.awké1euen,vagy egészen a

kadályozott ере -kiválasztás, melynek mint

kiválasztási anyagnak ki kell küszöböltetnie a

bélcsatornábòl. Mert ha egészséges állapot

han az epeanyag, miután az a savanyú emv

hez vegyült, oldhatlan pelyhekhen ülepedík

le, melyek a fölszivódásnak ellentállván a

bélsárral тщетен ki, úgy a föntebbi е

setben, hol a fölebbi okok mìatt oly leülle

pedés éppen пеш, vagy csak tökéletlenfúl

шиш, minden kiküszöbölendò' részei az е

pének, a teljes vegyoldat következtében a

bélcsatornában maradnak, és úgy ezen fól

oldva lévö ере, а ЬеЛуец hogy kiküszöböl

tetnék, legalább részletesen ismét fólszivalik.

Ez állal pedig a vér mulhatlanul тетене

tendik a kiüritendò' anyagokkal, melyektöl

származik aztán а sárga- kórrai hajlam, vagy

valódi sárgakór (icterus), melynek kórjeleit

az iszákosok magukon hordják.

A pálinkának=‘ vérrei egyenes hatá

sát illetöleg, bár élettani vizsgálatok után be

van bizonyl'tva, hogy a beveltqpálinkának

nagy része a bélcsatornából fólszivatván, vál

tozatlanul тет: а vérbe, de a vérnek me

lyik része, а vértekecsek -- vagy a hege

dékeny rész? - és mi módon szenvednek

az àltal ? —- még eddig vizsgálat alá nem jött.

Mert a pálinka okozta változatokat _eddig

csupán csak a vegyi létrészekben keresték,

és általában megelégedtek azor; изъела, hogy

`а vér а lang (alcohol) által élenytelenebb, és

széneny- s könenydúsabbmínöséget nyer. 4—

Hogy pedig az iszákosság lénycgében, hatá

rozoltabban vlzsgálhassunk, hogy az метла

чев megvállozou; visszhatásokat megérthes

sük', szükségesnek lalálja szerzö, позу Б—

gyelmünket a vérnek életmüvi létré

szeiben, a vérgolyócskák- és vérteng

ményen (Blutplasma) >töŕtfénö változalok ter

mészetére kirekesztöleg forditsuk. ‘» _Ha a

»fris vérhez kissÍ mennyiségü borlélt öntünk,

свай llamar sötétebbre változik a vegyület

r;szlnezet,e. А rendirányos állapotbani zavaros

vér áttetszö~, söt késöbb egészçn átlátszó

vá lesz, _és szlne meggypirosra változik. ——

Górcsövön vizsgálva látjuk,’ hogy a festszer

а Ь61уа50с$|кё|ф61 lassanként a vél'tengmény

be (plasma) vonul át, s ehben egyenszerü

leg' oldatik fël, vagyv te'rjed el; ezen vi

szonyban vesztik el színüket a golyócskák,

és egy kis idò' mulva egészen szintelen bó

lyagokká válnak. A helyett _tehát, >hogy.zl

ваша élö vérben а színèzett` golyócskák a

szintelen vértengményben, чаду vérnyirkben

uszkálnak, melyek а vérnek színt adnak, a

langhozzátétel által megfordul a viszony, és

most шаг szinteten hólyagcsák uszkáluak az

yegyensìerüleg vörösre festett vértengmény

ben. Ez bizonyos idö mulva kocsonyanemü

tömeggé, sürü tej- összeállásúvá alszik meg,

а nélkül hogy késöbb szllárd vérpogácsát

és nyirkot képezne. Ha tüstéńt nagy meny

nyiségü borlélt öntünk a vérîiez ‚’ például te

riméje félrészét, akkor ai egész vérteng

mény, vagy nyirkfehérnye rögtön vegyileg

alszik meg a lecsapolt vérben, vastag sajt

nemü tömeget képezve. -~ Fontosak még а

festszeröktöl többé kevésbé megfosztott vér

ìhólyaghártyácskák változásai. Ezeknek szl'n

telenitése nem történik rögtön , hanem

lassanként, és a vérbe быть borlél щепу

nyisege arányáhqz képest a hólyagcsák szin
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Lelouitése¢ s штангами k'úlönbözö

fokozatai тащишь. Ezzel azonban egye

nes arányban áll a vérhólyagcsák (gofyócs

kák) nagyohb vagy csekélyebb összehúzodá

sa. - Legjobban húzódnak össz-o az újonuan

шрамы: újabb hólyagcsák; tovább álìnak

altem a régiebbek, a festszerdusabbak, a mi

a hólyaghártyácskák különbözö óletmüvi ösz~

húzodhatósága- és ingerlékenységében làtszik

Марат, vagy hogy а borlél az ingerléke

nyebhekre összehúzóbban is hat.  Az Ну

szìntelenekké lett s összßbúzódott hólyagcsák

elvesztik aztán mindern élettehetségöket s

izgékonyságukat, és általában csak vegyi

miségök marad meg. -A vér-hólyagcsáknak

azen inger következtébeni émmüves összehú

zódásában látszik alapului föképpen a fest

szer kiüritésének oka, mi Ша! ez kénysze

rül а vértengményben fóloldatni. Мец аЬог

lél a festszert éppeu nem oldja fel vegyileg,

hanem még a vizes oldatból is lecsapja аи.

А pálinkának vérroi hatása в szerint éppen

nem úgy tünik fel, mint a vér alkatrészei

nek egyenes vegyi változtatója, mint eddig

hivék, hanem inkább csak tölcserélödése

шиши а vegyi anyagoknak а vér különbözö

életmüves részeiben, melyet eredetiìeg a vér

golyócskák izga- állapotának váhozása okoz.

Továbbá a lang nem egyenesen anyagbontó

lag hat, hauem csupán ingerlöleg munkál a

hólyagüsàk hártyáira, ezeknek életmüví c

rélyét megváltaziatván; »'gy а fiatakxbb tes

tecskék a borlél hatásáuak kevésbé képesek

спешит, mint a régiebbek. Aho] azonhan

а vór alkatrészeibßn anyagszétbomlások tür

штык, ezek kövelkezményes hat-ásai a meg

váìtoztatott ingerállapotnak. Az éppen lei'ft

változatok következményei ezután a lé}ekzési

és tengfolyamokban m'utatkoznak. Amaz ‘a

vérhólyagcsák rendirányos állapotjától függ,

midön ez csupán a vérnek léggeli kölcsö

nös egymásra hatásában nyilatkozik. Mennél

ingerlékenyebbek, ñatalabbak, мы a wör

golyóoskák, annál éléukebb leend gìehßllési

folyamat, és megfordl'tva. Ezeukivül e folya

mat а vérgolyókbani festszer-tartalom és mi

nöség által- föltételeztetik, úgy hogy а fest~

Bzertartalom és a vérhólyagcsák összehú

zódása kéî életmüves титане а rendirányos

мышцах. Ez utóbbiak a pálinkának vérrei

hatása által vagy részszerint változnak meg,

vagy egészen el is törülteznek; тез pedig в

zavarok lényegìleg abban Штык, hogy az

anyagátváltoz-ás a vérßekecsekben és a vér

hólyagcsák festszerében többé kevesbé gá

tolva van. Keveáebb éèeay szivatik föl, és

ennelr következtében kevesebb szénélegsav

впавшими ki ; е meìîett avér visszeresehb

запашет ш s ez egészen зазывает és a

bóòitó szerek Ша! elöhnzott vísszeresség/söl

(venositas) kül'ómbözö, hol a hólyagcsák hill'v

tyái szélfhüdötlek s kiterjedtek, és minden

festszer magukban a hólyagcsákban van 'ósz

szehalmozva. - А lehoklési folyamat zavarva,

szükségeskép csekélyebb tengményképzést

(Plasmabìldung) okoz, mi által a náptálat

közvetlen тент, mi alatt a kiválasztási

 

`kivált a шиш folyamat (depurative Abson~

derung) még тощим állapotban is lehet.

Ez történik az edényfalak erösb izgattatása

Ша], kivált а végpomi (peripher.) rendszenben,

és cgyidöbeni izgatása következtében а ki

választó csabomák» és mirigyeknßk, melyek

a festszer» tartalmas vértengményt nemzik, s

ez мы a катание; életmüvekben a túiiz

gatás és патент КёуеНюпёЬеп még 32:11!

hüdési Шары is jöhet» létre. Ehhez Варево

lódnak még az emésztés utáni fólebb érinßelt

vérkészívési zavarok. A vérbe vitt nyers ёр

anyagok а тыл fökép а nyirkmirìgyekbe,

de különösen a lépbe rakatnak le, és Шиши

a lép az anyagok nagyobb mennyisége Ша!

töìtetìk el , mintsem föidolgozhatnék , a lép

sßjtek а vógponti vérodónyek és nyirkedé~
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зуек kitágulnak, s ez okozza iszákosoknál a

lépnek kóros daganatait. ——-А májnak nyirk

rendszere'ben éppen azon állapot áll be,

mint a lèphen; de ilyenkor a májat a ve

röczénbeli vér is шпата, meiybe a visszeres

Iölszivódás által a bélcsatornábót пазу щепу—

nyisógii nyers anyagok vétetnek fel, miatatt

а vértömeg-nek fëlebb шиит közönséges

válmzásai itt а veröczérben sem hiányza

mk. A verößzérbeli vérben van игуан çlég

anyag az epe-készitésre, de mak ninos

rendirányos minösége, s a belöle kéßziilendö

ере nem leem alkalmas az emésztés шиш

jára.  ш веда: egész köre van а lang Вё—

ms титан, mely részint az emésztési

folyamról a vérre és lélekzésre, részint vi

мет а vérélet és lehellési folyamról visszá

jára ваше! az eméßztési folyamatra; még

реф; ezel: nem csupán az. anyagol: vegyi

Szélbomlásában alapulnak, hanem inkább kö

ros izgabási viszonyok ezen élö véralkat

réazekhen. —— А langnak az idegrendszerrei

hatásai, legalábh egyenesen, inkább életta

niak , mint kórtaniak. Ha valódi részeges A:'15

rültség fejlödik ki, ez nem állt elö a lang ál

talí egyenes ideges izgatottságból, hanem

oka ennek а tengéleti életmüvekben, fökép

a végrendszerben megfészkelt dúló kóros

folyam. Nem a lang egyenesen, hanem a

kóws bántalmu vér пеший а reszlœteges (ё!

rebßszédßt, mi alatt a vértengmény- (Blut

phsma) kóros ingerré változott; mert a lé

lekzési fńvók, melyekaek a vér életlii

`zélf Кант щиток, életmůségök b61

sejébeu vannak fóldulva; röviden a гётевс—

sek örültségéhen miwöleges leromlása és el

fajulása van jelen az izgatási foly-amnak (meg

„van zavarva azfagy- és ideg-élet), s ezt okozá

а mìnösègében megváltozott izgató vér. »

(llufeland's Зонт. St, 4, 18.41).

N о v ák Sv
. _ . 4 .-.w'

i”. Мще- n видаю-пут

1'“- (выжигать а budapesti orvosegylet

m. e’. sept. llén шпон ШёвёЬев.) Közli Dr

Schlesinger реви gyakorló orvos. ——

Szerzö a hujasenyvröl, csak némely nézete

liet а régibh опенок véleményéröl az újab

bokéval összehasonlítòlag akarván adni, e

kór egyes részleteibe bocsàtkozik, s azt,

mire egyéni tapaszlalatai és kutatásai tauiták,

a kór története , a kórhatárzat, kóroktan, e

löremondás és gyógymód kétes pontjai iránt,

ezennel elöterjeszti. A bujasenyv tör

téuettanának puntos studiuma низш

nüvé teszi: 1. Hogy е kór a 15ik században

gerjes (miasmaticus) befolyások által támadt.

2., Вову ezen kór rokonsága és átmenetele

а börpoklosságha (lepra) a 16-ik század е

lején nem volt szokatlau. 3., Hogy е kór el

sü Ширины- (1492) heveny fol-yamata тат

szállékouy ragály (contagium) általi terjedé

sének gyanitására jogosit hennünket. 4., Ép

реп а bujasenyvnek különféle alakokbani fól

lépése lehet oka, hogy- az orvosok különbö

zö idökbeu különb'ózö gyógymódokat alkal

mazának.- -. ‚1

Kórhatárzat. A bujasenyves bán

питай е!вб-, Моё-ч és harmndrendüekrei fól

osztása ismeretes. Az elsö-rendüek föloszt

hatók a takonyhártya bántalmára (takár), a

fekély-alakra (chancre) s a hártyás верные]:

sarjadzáßára amemzö részekeu (függöly'ók).

A talu'lrrail nézve sz. tapasztalatai után azou

következtetést von, hogy kivévén a húdcsö

höl вдувает s gyakori elhalásokból támadó

takonyszivárgást, csak egyetlcn takáralak van,

mely bujasenyvesnek tekintethetik. Bár mily

szembeszökö különbözö legyen is egyik шиш

lefolyása a másikétól; ezen\különbség mind

azonáltal nem jogosít arra, hogy ugyanazon,

csak fokára különbözö betegséget más indu

Iatu baj gyanánt tekintsük. A húgycsö ta

kouyhártyájáuak megtámadtatási fokozata sze
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-rint sz. a takárnak következö fajait tapasz

talta: lsö a h urutos faj (legszelidebb),Ri~

e о г d- dal ellenkezöleg, ki azt о г b á n с z о s

nak nevezi. 2ik A gyuladásos. 3ik А

fekélyesedô' faj. Fontos e különböztetés

a gyakorlatra nézve. Az elsö két takáralak

nál soha sem tapasztalt szerzò' dobot, ha

nem herelobot; a harmadiknál soha herelo

bot fejlödni, de ez utolsót igen is doboktól

-kisértetnL .;

Gyógymód. Az ńgynevezett elfcjtó

gyógymódtól, fökép a kúbiompor (pulv. cu

beb.) пазу adaglásai által , szerzö a valódi

takárban nem csak kedvezö eredményt nem

Неон, hanem még súlyosbulást is tapasztalt,

kivévén a szerelmi kicsapongások által elöho

»zott s kevés fájdalommal járó takárnál ; itt

»is azonban a kopaivbalzsam elsöséget érde

mel. A többi takáralakokban nagy hatásunak

tapasztalta a nadályok ismételve történt gát

-rai (perinaeum) alkalmazását mi ha megtör

tént (naplójában fóljegyzett tapasztalati sze

rint) ritkán következett herelob. Mig a hu

rutos alakban korlátozott étrenddel czél

hoz jutunk, addig a valódi lobos alakban,

-a vizellés alatti mértéktelen fájdalmak és a

Vénus húrja gyógyßgyelmünket magára von

ják. Az. elsò'ket síkerült szerzönek enyhlteni

vérbocsátások, helybeli lágymeleg (csekély

ólomeczettel) borogatások által; a második

ellen а nápolyi kenöcs lágyék- s gáttájrai be

в d'órgölése mellett, a beléndekolajos borogatá

sokat ajánlja. A Vénus húrja ellen ajánlolt

hideg borogatásokat nem merné alkalmazni.

Ezen takáralak második szakában alkalma

zandó gyógyszerek között а kopaivbalzsam

megérdemli a killönszer nevezetet; szem e

lött tartván azonban a baj húzamosságát,

sokszor tanácsos azt néhány napra félre ten

ni, vagy hatását édes salétrom-lél (spirit.

— nit. dulc.), vagy kubiomolajjal fólmagasztalni.

A fanyar befócskendezésektöl szerzö lsoha

sem tapasztalt húgycsò'szüküléseket (strictura)

támadni, s azokat inkább a beteg életmód

jának tulajdonitja. —— А fekélyes edö а—

lak, mely a láthaló fekélyes fölületen kivül,

a hudcsö hosszában tapasztalható, fájdalmas

körülirt keménység- s csekély véres és ge

nyes kifolyással van összekötve, ezektöl kü

lönbözö gyógymódot kiván. -A tapasztalat

arra tam'tott, hogy ezen baj mindjárt kezde

tén, а fekélyesedò' fólület pokolkö olvadék~

kali égetése által csirájában elfojtathatik.

Ezen kiviil szerzò' a húgycsö fekélycs fölüle

tére téphengereket rakat, melyek majd osi

lapitó , majd zsongitó szerekkel kenetnek be.

A takársenyvre (Trippercachexie) néz

ve gyógygyakorlati pályáján csak egy eset

adta magát elö, mely ekkép volt nevezhetö.

Ismételve kiállott takárok után t. i. izesülési

fájdalmak, pikkelyes kiiteggel és а börmiri

gyek különbözò' helyekeni daganatával csai

lakozva köszöntöttek be, melyek csak a ha

miblag (kali hydroj.) használata után eny

hiiltek. Egyébiránt a fekélyesedò' takáralak

után következö takársenyv a sajálságos bu

jasenyvtöl nem különbözik. -— А makk ta

kárra nézve a tapasztalat arra tanltott,

hogy vannak а makktakárhoz hasonló, de

csak alakukra nézveÍ egyezö bántalmak,

melyek oly egyéneknél támadnak, kiknélI a

börmůködés tulságosan fölmagasztaltatott, a

nemzö részek tisztasága elhanyagoltatott s a

makk és туша Ье15б lemeze közt fehéres,

turóhoz hasonló anyag gyülekezik össze ——

Ezen, ámbátor néha börhámlásokat okoz,

legtöbb csethen csupán a maklc és туша

közti üreg tépetteli kìtömése által elenyészik.

Azonban igen gyakran visszatér, fökép pas

tosus égyéneknél, s ollyanoknál kik takárok

és függölyökben gyakran szenvedtek. Avisz

szatermödést elnyomó gyógymódra szerzö а

fltyma belsö fólületének, úgy; szinte a makk

koszorújának pokolköveli megégetését ajánl
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ja, mit a természet gyógyútjának имита—

ból, mely szerint ezen szokványos bántalom

terjedelmes, a туша belsö felülerén létezô' fe

kélyek behegedése után`szinte megszünt, еду

esetben szerencsés eredménynyel kisért meg.

Második alaka a makktakárnak vagy elöre

ment takár után, vagy a tisztaság elhanyagol

Мёда s a kifolyás mértékletlensége Шва! tá~

mad; ez utolsó ok által könnyen börhámlá

sok és ekkép fìtymaszor (phymosis) is tá

masztatnak. - Az ismeretes helybeli gyógy

módra nézve szerzö ш jogyzi meg, hogy

gyakorlatában soha som folyamodott a ту

maszor mütételéhez, minthogy a туша és

makk каш üregnek száraz, vagy Goulardvíz

be mártott tépetteli , s naponként több ízben`

щитов kitömése rendesen rövid idö alatt

az aggasztó kórjeleket elszélesztette.

Függölyök (condylomata). A flig

gölyökre nézve, melyelmek elsö- s másod

rendüekre fólosztását szigorúbb vizsgálatra

érdemesnek tanja, szerzö következö рото

kat állít fól. 1 А bujasenyv minden alakai

каш а járványnemtö (genius epidemicus) leg

nagyobb befolyást gyakorol а fúggölyökrß

nézve. 1835-- 1840ig csak ritkán orvosolt

sz. függölyöket, egyéb bujasenyves kórala

kokat pedig fölötte gyakran; csak

1840töl, mióta alapos kütegek (vörheny, ka

nyaró) gyakran jönek elö, ezel: is gyakrab

ban шишками. -Valjon nem áll-e ez a

lapos kütegekkel némi összeköttetésben? 2)

A fúggölyök elsörendü bujasenyves háutalom

gyanánt шиш tünnek fól, leggyakra b

ban takárokz kevéshé gyakran fólü`

letes fekélyek (ohancre) után. 3) Azon kö

rülmények, melyek а lapos és kocsányolt,

függölyök támadását fóltételezik, nem isme

retesek. 4) A fúggölyök egész folyamata

igen különbözö; 'némelyek méráékelt пазу—

ságukat megtartjálkI mások hitelt fólülmùló

lag megnönek sat. Ezen észrevét'elekböl ki

tetszilc, mikép a fúggölyök lényeïgét,‘ folyamät

s természettörténetökeil kevéssé ismerjiik, s

miért nem érünk oly biztosan czélt a 111336—

lyök gyógyitásában. Ezen utolsóra nézve sz.

tapasztalatai eredményét a következökben

adja elö. Az elsörendü függölyök, melyek

szinte képesek másodrendü jeleneteket (do

bot) gerjeszteni, az áthangoló s kiüritò' Будду

módnak engednek; a másodrendüek ellenben

а többi bujasenyves bántalmak gyógymód

jától észrevehetöleg különbözò't igényelnek;

ezekben az iblany és higauy egyedül czélhoz

nem vezetnek; mely körülmény oda шиш,

hogy a fúggölyölmek а bujasenyves betegsé

gek körében, ezektöl külömbözö s

különös lény szolgál alapul, miböl ismét né

mileg az következnék, hogy a fúggölyök né

mely esetekben sajátságos börbetegség gya

nánt jöhetnek elö, melyeknek ezen életmü

túllengése szolgál alapúl, s eltávolitása a

каш-1:6 gyógymód által sikerül. Az elsörendü

fúgg'ólyöket a pokolkò' s más étetö szerek

képesek eltávolítani, visszatérésük azonban

meg nem gátoltatik; leghatályosabb külsò'

szer, sz. tapasztalatai szerint, a szabíni bo

róka-festvény (tinct frond. sab.) -és az eczet ;‚

savas óloméleg (acetas plumbi) tömény (con

centr.) olvadéka, melyekbe részint a швед,

lyekre rakandó tépetek mártatnak, részint

pedig a названы: ezekbe тётю“: ecsettel

bekenetnek, mind addíg, míg a függölyök

kisebesednek, melyek aztán ólom- olvadék

kal beköttetnek. Ezen kivül belsöleg szinte a

szabint borókafestvényt hasznosnak találta a

szerzö; oly esetekben, hol a fúggölyök fo

kélyböl eredtek , vagy dobbal jártak , a b0-

rókafestvényt hamiblaggal köté öszve. миль

jafestvénytöl soha sem látott hasznot. t ~

Bujasenyves fekélyek. A bu~

jafekélyeknek Carmichel által ajánlott..l

fólosztása: papulosus, pattogzatm

(pustulosus),pikkelyes .és pusztitó.
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(phagedenicus) папаша csa'k a másodrendü

bántalmakra nézve lehet némileg gyakorlati

теща, miután az eisörendñeket rìtkán

van alkalmunk fejlödési fokozatukon {арави

talnì, miért is czélszerüen osztályozvathat

nek 3 alakra: 1., Acsekélyterjedelmů s tete

шее mélységü fekélyek meg nem keménye

den szélekkel. 2., A tetemes mélységü sza

lonás alappal, kemény bujálkodó szélekkel

впиши, úgy печати Намет-Гена fekély.

3., A везете terjedö, fölületes гашу.—

Az вы iegnagyobb тратта! bl'r dubokat

выдавший, а 2ik és 3ìk таким leggyak

гашиш támadnak dobok, ha a beteg тёме—

г61ёпепёй1кйсваропвёэой taìálnak helyet; е

két utolsó alak a gyógyitásnak is csökönö

sen eîlenszegül.

A dobok kórhatárzatára нет, а követ

kezö kérdések gyakorìati tekintetböì magy

haszmiak lehetnek. 1., Min Марш s mi által

томит“: eiö átalában a dobok támadása?

2., Mi az Oka a dobok lefolyása közöttí kü

lönbségnek? Mí az eîsö роте: illeti, úgy

szînte a nagyòbb t'erjedelmů és sok evet el»

váìasztó ïekélyek is, ha hosszabb ideigi tartá

sok után csupán külsö szerek által gyógyít

так be, Iegnagyobb hajlammal birnak

dobok gerjeszìésére. .-Ezen tapasztalatból a

bujasenyves fekélyek más hörbeœgségekkelì

тента tünìk ki, mellyeknek stadiumaikat

át Хе}! futniok , в melyet hàborítani nem le

het a швы, hogy nagyobb кап ne okoz

nánk. Megegyeztetö evvel aRicor d által а

jánlott pokolköveli égetése is а bujafeké

ìyeknek létezésök kezdetén, minthogy ez ál

tal a ragály csirájának fészke „мамани.

Az egyes dobok folyamata követkenůktöl

fúgg; 1., A beteg diaetetìcus magatartásától.

2., Heveny lefolyásu amár пут dob, ha bö

ven штаны fekélyre következett. 3., A

dob минета] (а fólületes mirígyben fészkelò'

hevesebben ш le.)A dob mindenkori ala«

ka és jelleme úgy látszik az eisö шиш fe

kély alaka sjeliemétöl függ; így а Hunter

féle fckélyre következett doh kifekélyèsedett

fölülete hasonló az clöremenö fekély fölüle

téhez.- Azon sok orvosok мы pártolt vé

lemény, mely szerint, ha a dob' шиты

шита, másodrendü bujasenyvtöl ninos mit

шатия, más gyógytani elvekkel'ellentétben
van; тег: akkor a jelenkori kórodai orvo- l

sok мы igen ajánlott dob eloszlatásì gyógy~

шва által а másodrendü bnjasenyv nem de

elömozdíttatnék? merz a dobok fölfakadása u

tán is шее más másodrendü bujasenyves Шт

jelek szoktak következni, s mert sok deb,

miután tartalmát kiürité, 'valóságos beollási

kisérletek мы is bebizonyibott hujasenyves

fekéllyé változik. Helyesebb azon gyógyolv,

mely szennt a kifejlödö dobnál а: eioszlatási

kisérleleket mind addig иен folytatni, mig

abban hullámzást veszünk észre; szerzô vé

leménye szerínt azonban киша huHámzás~

вы azonnal а fólnyitáshoz nam kel! Муа

modni, minthogy álihatatos kiüritö gyógy

mód által gyakran a fólfakadást is mindsn

юз: következmény nélkül akadályozni lehet.

Gyógymód. A helyßaii fekélyek gyógyi

tására nézve következö szabályokat lehetne

megalapx'tani. 1., Minden kezdödö bujaseny

ves fekélyt pokolkò'vel kell derekasan meg

égetní. 2„ Ha már пут. fekéllyé változott, a

netalán jelenlévö lobos jeleneteket elébb

nyákos, olajos szerekkel kell eltávolítani, s

azután тать szerek штатам: folya

modní. 3., Az úgy nevezett Пахнет-Ша

fekélynél a ветви hamélegolvadék (Kalilö

sung) s a higanykészitmények helybeli alkal

mazása elsöséget érdemel más szerek fó

lött; a hirtelen pusztitó а"; emelkedett szé

lekke! ellátott, rendesen igen érzékeny fe

kélyeknél, fájdalmat csilapitó неге]: hasz

nálata után legbiztosabb szer а pokolköveli

égetés, s utána horgany~ és rézkészitmények.
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вьуеъыы шзпаёпъёг'чтаёлуъьт мы il

i'egjav'ançttabb пенёк штампы saggi#
kpri változtatás. V-A пут так gyögglinödèi

jára nézvel ugyanazon elvek èŕiŕényëséì.“

Csekély terjervlelmů dobóknái ńëniîkéll a'séß

egész lumen j ét tépèt'tël kliölténi, 'mlìifl

iiogy az ilyen bánásmód a gyógyliläs't 1:65

lelteti. — Másik kérdés а 'dbbok gyógyftá-sáìä

nézve, váljon vagyunk-e 'birtokábán óly"sì`e``

reknek, melyek а аоЬЪК 158156458 'ältäläé

han, vagy a már kezdödö doh 'tölrélyes' ki
fejlödését képesekimèggätolni? Ml az els'ß

ntot illçti, szerzö a bújafekëlyék'higanyÃ

iwan gyógymódja'utän, воща; ткаъъав'гд:

tott dobokat штат, ririint4 àz"’ůg§"' nieje'iet't

lobellénes дутым 'ůlán , ' ámb'ár 'àl lligaíi'yf

lx'iyali gyógymöd ńtán támadòtt'dôbolc sok'liai

çsökönösebbek. ’A _másik' рота nézve szerzö
Igiallil<5jziiialk èredményeî аи 'tanusitjäk, `ho'gy

slok esetben,~ nyomás', `hidëg"bôŕoèátâsok,

'ri'yugzilom,l vérboésátások ìsal?l~ ` ältai ткани

а lcioibokl kifejlödését meggätòln'l,'míg` tńâ's'w

dàlrôl neni _“ritlráń> ezeŕi szèrèk'rózélho'z néiń

vezëtének. AÀ hólyagbúzók штата:nem megasztalja kedvezö eredméńyükért.A buj asenyves

bálsö át'alános gyógymödjïaf'ft'teìi

következô' kérdések adjá'k elö öńkêhtinágoi

kat: 1'., Kivánnak-e az elsörendû 'bńjáfekéi

lyek általában belsö gyóg'ytnödot,`vàgy ‘e

légséges-e ai sebek. tiszián‘taŕtá9a`, A'ös-xsz'e

kötve sziik étrenddel arra 'Lnêzv'e,` _'lloëjf

némely elsörendû bujafekélyek liegyógyuljaï
nak? VSzàbály gyanânt 'kell tartani, hogy

minden elsörendüïekélynél okvetlen sziiks'él

ges a belsö szerek használata. 2„ Elégségés

e’ a lobellenes gyógYmód* egyedül aïz elsö#

теша ЬиЗЫТеЕЫуеЁ minden alakaî á minden
kórszakbani çltávolítá'sára, чаду 'uîëg legych

твид szerek is szüksé`gesél< ‘fe'zen' fekélffeů

Ватт al'akainàl? мы; гаммами
döntö ìtéletet hozni , ran'nf'i' агу lätszilŕ , 'Iii'

‘15 дн t àlm'ak

fqńîlls", 'ha'L núm Мишке" o'ly Найти

8:6“2'131131аррапёёвёгй, mi âltal a szigorá

_étŕênlf'megtartása egészen выпавшие ‚ а

lìllieïlèn'tâ'st gŕógymód elégséges шпате. т

Möü'ós'ltoftt l'obellenes дубами által, mely@

ŕiéll fòg'va à betegség vége felé bizonyos е!—

söre'nüü alakoknáî пена csekély adagu hig

aii'y rendeltette't, sz. az спазма шаману—

fiez _iutott a néikül', hogy másodrendû joie

iietek k'ó'vetkeztek volna. Valjón а 10Ье1|епез

gyögymód minden ` alakńál é's kórszakhzm e

lélgsége's- e? erre nézve погиб azt hiszi,

ìiogy' тещ- és dardanykészitmények mét#

-téklétes kiszolgÄîtatása a már hegedé {91:6—

1уе1<пё1во1к1<а1ьщбёаь1>а1х elejét veszi a má

sotirehůíi illieleiietekl lxitörësënek', mint ‘ minden

gyógygâereji. 3.," щенята-ед a; nîgänyj
haszriálata шалаш al huja'sènyvnél, s ¿âgéï

szénunélküliizhetövé tehetik- e azt ¿z ”тай:

téstïfińényélè ‚Замша тайна ma’ msm
követlîezö )Sòntolŕìfânúïdfa blé" s'zèrÄô' Ítalí'aèx'ì!"

tàlatainak' ere'dmér'iyéît: à?) Minded` Èélségéfi

`kivül van, поду?Вида-3е1епесек1ё318ЬЪ’ёЁ у

serbe“4 шведа ёЪгейд', hashajltgiäheliçneà
szerèk ё1ъа1е11$11011111а16Ц hasońlórliatásúalŕ

sz iblànyl Aés liígqńykészitńiéiiyèì,"`À_exzêriban elsö'rendli bùjásçńyvben haiìályosaßb

узу-“711111116: iblany. ь) 1 щдвоаъедаа‘ме:

netek bekövetkezését sem az iblan ',.se'nì á

liiganjiiçmüek meg nem высшими. Ызцё

jobb gyakorlatì óvószer a másq'dr'éndii jèlèî

_netè'k meggátlására àz'on нашу, 'hqu'àz

¿barema hujá-:bámàlmak eienyé'szése' ш’п
még 2 ’4,héti'g gyógys'zerrel' éljen a .Bèteîgz

s'szigqrú диете: tartson.` d) A rgstos liáŕl
tyálz hujàßbáptalqíaíhál (IriézgálirA s Витай

elégséges a' наши; l(Kali liydrojod). e) Mgg#

rögzött gumókn'ál `az ilglanykészitményèk1,631` tůlhalaäla'g k'ülörifélê higany-kéàzitnìél

hyëk h'atását. П ’ Abujassn'yves bô'rbetegsëèèl'g

Apfiip'iilosus 'ésip'ilike'ly'èï'alakaińál czélt ériiàl'c

az шаманизм патлами: g) Aïe

. 2
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kélyeseldö másodrendü alakban hatályosabb a

higany minden más ismeretes szereknél. h)

Aziblany- és higanykészitmények hatása 'föl«

magasztaltatik, ha azokhoz hatalmaskiüritö

szerek csatoltatnak; mind ezen gyógymódok

nál fökellék a szigorú,étrend. i) Helytelen a

bujasenyves jelenetek némely alakait (gumók,

börkiitegek sat.) a higany használatának tu

lajdonitani akami, s helyes azon orvosok

véleménye, kik ezen jelenetet a higany

gyógymód alatti helytelen étrendi körülmé

nyeknek tulajdonitják, s azokat bujasenyv

és higanykórbóli egyvelegnek tekintik.- Щ

az iblany kitünö hatású. j) A higany iblany

nyali összek'óttetései s ezen kiilönféle készit

mények alkalmazása a sajátságos bujasenyv

ben a tapasztalat által még nincs eléggé be

bizonyitva. (Orv. tár 1844 Isö félév 2ik 3ik

és 4ik sz.) Meczner.

y 148. А нашим; ним gyçgy.

ne: a визам: ellen; Hauck F- ¿ÖL

Mindjárt eleinte igen jól jegyzi meg szerzô,

йогу minélkiterjedtebben használtatik a ham

iblag а legkulönféxébb beiegségek еПеп,

annál inkább szükséges leend azon határokat

megszabni , melyeken belül amaz szer gyógy

hatását nyilvánithatja, mit is a bujasenyves

kórokra nézve jelen értekezése tárgyaul vá

laszta. Ebben sz. összevonja a mintegy 400

kóreset ntán nyert eredményt, melyeket ré

szint saját gyakorlatában, részint mint fö

hadi orvos, Kl nge-val együtt tapasztalt. ——

A hamiblagnak alkotványrai behatására néz

ve következö tiint ki: 1., lblany-mege'getés

nem áll be, sem akkor, ha a hamiblag e

gyedül, sem ha iblannyal szövetkezve adatott.

Csak egyetlenegy izben támadt egy ingerlé

Ireny leánykánál erös mellszorongás és szá

raz köhögés ennek használata után. А szer

azonban elò'rebocsátott érvágás után, már

néhány nap mulva, tej-étrend mellett, min

den;` osz Шпешёпуегд llélkül “нею“ el. 2.,

Megleheiò'sen gyakran tapasztalá sz. az orr

nak és szemeknek izgatott állapotját, s ennek

következtében dúsabb elválasztást, néha 1112

zal és orbánczoslszemhéjdaggal szövetkezve.

Ezen t'únemények azonban már néhány nap

mulva, а szernek további használata mellett

is, magoktól enyésznek el; hogy ha eröseb

bek, a szer néhány napra félretétetik, s aztán

annak használata kisebb adagban újolag el

kezdetik. Ekképpen soha sem leendüuk kén

telenek а szorrel egészen fölhagyni. 3., A

börkigözölges soha sem volt erösebb (Ez ref.

tapasztalataival nem egyezik meg, ki a ham

iblag ily módoni használata mellett igen

sokszor (kivált gyermekeknél) erös izzadáso

kalt láttam elöjönni.) Hasmenés néhány eset

ben állt be nagy emésztés-gyengeségnél, a

mákonynak kis adagjai által azonban ismét

elmozditatott. A bélsàr többnyire sötétebb

szinü és puhább lett, valószinüleg öregbedett

epeleválasztás következtében. 4.,Állandó volt

a húgyelválasztás erösbülése, s самец az or

voslásnak egész ideje alatt. A húgy eleinte

zavaros és ül!epes, késöbben tiszta és szal~

masárga volt. 6., Többnyire az 5ik -6ik

nap körül sz. majdnem mindenkor kis bobor

çsókat (pustulae) tapasztalt, soha pedig va

lamely más küteg-idomot. 6., Szinte elég

gyakran észlelt а 2-ik és 3-ik hétben gyenge

nyálszivárt, soha fekélyeket, kivévén , ha

ezelött higany használtatott. 7., Határozott

és nyilvános befolyása volt ezen szernek in

gerlékeny nöszemélyeknél a méhrendszerre.

A hószámzús seréuyebb és dúsabb lett. El

vetélésrei hajlam érvágàs s a szernek ideig

lenes félretétele által mozdittatott el. 8., Az

emlök és herék aszálya soha sem fordult e

lö. Néha ingerlékenyebbek lettek a nemzô'

részek. 9., A hamiblag soha sem volt ellen

séges hatásu a visszatermödési folyamra néz

ve; az étvágy s az emésztés ellenben an

nak használata alatt mindenkor javultak; a
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sorvasztó láz s az olíakórok (collíquationes)

megszüntek. 10., Sz. ezen szert már rövid

idövel a bevétel után különféle elválasztvá

nyokban, különösen a húgyban, söt néhány

ézor a kibocsátott vérben is fedezte` fól. —
Exszerinl;I tehát úgy látszik, mintha csak 6—

Нивёзй állomány~ képpen (contact-Substanz)

hama. - Ezek s minden egyéb eddig tett

tapasztalalok szerint а harnìblag Ьи j a k ó r -

el leni визг, melynek scmmi kártékony be
folyása ynincsen az alkotmányra nézve, mit a

Vhíganyról éppen nein lehet mondani; s e

mellett még azomelsöséggel bir, hogy azt

éppen a legerösebb faju buja-kórìdomok el

len kitünö sikerrel használhatnî.  невзы

'ben szerzò'nek tapasztalatai követközö ered

ményeket nyujtottak.

a) Elsò'rendü bujafekélyek

I"ellen nem igen hatányosnak, sò't gyakran agé

szen sikertelennek mutatkozott. b) Tulajdon~

képi hatáskörét a másdrendü buja

s e nyv képezte. Minél inkább meg vala már

rongálva az alkotvány, annál fényesebben

шт kiezen szernek hatányossága , még ak

kor is7 ha már sorvadás ès olvakórok létez

tek, midò'n semmi egyéb szert sem lehete

>kár дыши, ànnál kevésbé bizodalommal al

kalmazni. c) А legtöbh, föképpen érzékeny,

másodrendü bujasenyvvel kiìzködö beleg ál

talánns levertségben és rosz kedély hangu

latban szenved, mitöl шаг 8 nap mulva meg

menekedik. d) Kitünò'en kedvezöleg hat е

2еп szer boborcsós bélyegü buja

seny'ves nyelv, száj- és-torokfe

kély ekbenI azaz: oly fekélyekben, melyek

mélyen behatnak, gyorsan pusztítanak, ssá-r

gás7 szalonnás felületüek.lEllenben веш—

mi sikere sincsen, vagy legalább alaposan

nem gyógyitja meg a fehéres, теткам, szé

les fúggölyökh'óz hasonló fekélyeket. Ez-u

tolsó esetben néha kîvételképpen kedvezö~

‘sikere volt afszernekf' ha t. irï'à beteg e

нуди igen senyves 'és sinylö állapotban volt.

A gyógyfolyamnalc az elsö esetben az a sa

játságossága van, miszerint az bekövet

kezik a nélkül, hogy mélyebb hegjegyeket

hagyna maga után. Sz. néhányszor átlyu

kasztó s kis ezüst pénz nagyságu fekélyeket

шт minden killsö szerek nélkiil gyógyulní,

még pedig oly tökéleteeen, hogy a fekély

nek helyét fölfedezni lehetetlenség vala.'

Még fényesebbenìáll а hamiblag akkor, ha a

fekélyek már а gögfedü- és illetöleg gögig

terjedvén ,1' а gögvésznek minden tüneményeit

idézék elö. Szerzò' ш mondja, hogy móg

а legkétségbeesetebb esetekben is biztosan

sagit, s e tekintetben ogy 'példát hoz elö,

hol egyszersmind csontgumók is valának je

len ,'s melyek szinte, az éjjeli csontfájdal

kal együtt csak hamar megszüntek. Igen e

rös testalkatú egyéneknél, vagy а fekélyek

nagy izgatottságánál szükséges leend elöbb

helybeli vérbocsátást,.` s ’utána tán néhány

napig meleg pép-borogatást alkalmazniyde

ezután azonnal a szernek kisebb adagjaival

elkezdeni az iblany-gyógymódot. е) Orr

pusztulás (ozaena). А tökélelesen meg

gyógyitott három eset кацап különösen egy

igen érdekes.l hol az egész lágy és csontos

-orrközfal már el vala pusztulva, s mely el

len a Zittmann fözete 6 hétig használva, a

Dznudi sublimat-gyógymódja ‚ kétszer ._ alkal

mazva égészen sìkertelenek valának. Gyak

ran támadó helybeli fájdalmak miatt a 14

парЬап kisebb érvágásokat s belsölegnná

konyt kellett alkalmazni. f) Hegyezett

f ü ggölyö k. (condylomata acuminata). -

Ezek ellen, ha elsörendüek valának, vagy

takár által hozattak elò', az iblany belsöleg

-adva, valamint minden egyéb belsö szerek

is sikertelenek valának. De ha ezen fúggö

lyök hujafekély után támadtak, akkor Iham

iblag által meggyógyìttattak. - g) Szóles

Afügg'óly'ók (condylomata late). Ha máx
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r'óg óla гашиш, s malletlök senyves álla

pot van jalea, akkor azok паду tisztaság

введен, а hamiblagnak csupán belsò' alkal

напева állal gyorsan gyógyíttatnak тез.—

De ha ellenben erös testalkatu s vérdús

Мате! ellátotl cgyéneken jönnek elö , akkor

siükséges )eend a börnek vérteliét vérboosá

М, fúrdök, нажми és szük élrend ál

Фа! kisebbitení, s némely esetekben belsö

leg édes higanyt, csekély nyálszi'várig adni

s azonnal helybeli szerekel alkalmazni. h)

Bujasenyvos börkütegek. Minélna

'gynbb senyv-h-ajlam volt jelen , s miné! in

kúbb hajlandó volt a küteg eves fekélyese

désre, annál biztosabb volt а àalás. Erös

Vtest, durva hör, izgatolt Март, kemény

glimöképzödés mellett а betegséget enyhíti,

de ш tökéletesen scha meg nem gyógyftja.

Kedvezö hatásúnak mutatkozutt a,sfzer : -

1) vörnyeg'enyben (Воевода), hol az

ш követni это“ kórjeleket is tud'á mega

*kadüyoßnü 2)- mo h anyb а п winken); 3)

‘rénylen yben (Psoriasis), ha a fótok ke

mények ésvìârìisekA nem valának; 4e) Vper -

sony-be n (вотума); 5) güm биде n, me

»xyek «salì ватаг fekélyesedésbe mench ál

Sùertelennek штатам; mindenkor:

1) buhornya-gümös (papulös-tuberculös) kü

‚лаваш, hol a fejnek hajas- részén pör

kös göböcskék táma'dtak, a hajak катать,

в egyszersmind többnyire tomkfekélyek is

¿valának jelen; 2) ha a gümök nagyok, ke

mények és vörösek valáuak, s тазом: sem

be nem pikkelyezlék, sem el nem fekélye

sedtek. i) Buj'as'enyves sziváryány

lob (iritis syphilitica). Ez ellen semmit sem

használt, söt még csak a homlok- és мы

dalmakat >sem mozdította el. k) B u j a s eny

ves csontfájdalmak, és bujasony

ves higanyns csúz. А -legmegrögzöl

=œbb павшей is, melyek minden egyéb gyógy

шиш makacsul анемии, ezen szer által

llamar és gyökeresen ‚тати шва:

l) Bujasenyves csonteludorok és

esontfekélyek. men a hamiblag

minden más szerek шеи elsöséget érdemel.

De ha a daganat fájdalmas és v'órös, akkor

.az alkotványnak megfelelö vérbocsátásokat

kell lenni. Erre azután hólyaghúzó alkalmaz

панк, s há genyedés Aáll be, а geny kibo

свастик s csak ezután alkalmaztatik а Ьаш—

iblag. Ha a daganal mindjárt eleiule ke

mény és fájdalmas, akkor a hamiblag azon

nal hasznávltaiik, külsöleg pedig higany-ta

pasz alkalmaztatik. Ha a daganat puha és ér

zéketlen, akkor a hamiblag szinte донца!

alkalmaztatik, külsöleg pedig iblany- kenöcs

vagy паев czélszerûbben hólyaghúzó rondel

tetik. Galamblojásnyi nagyságu gumók Yek

képpen шахтах: egészen enyésztek el. —-—- E

mellelt fóltünö vala az általános jólét. А

esoatfelçélyek ingerné'lküli helybeli orvoslást,

в az {щёки _csonlrészek hamar történendö

‚жившим: >igényellék;v s igen megrongált

видала! a hamiblagot gyakran vasiblagf

gal kelle fölcserélni. -- Kitünö hatásu volt, е

эш még 1) ñlyma- keményedéseknél,

теней hnjafekélyek után штата]: hátra. -—

ŕliker«kiillsb'llag is kenöcsképpen használla

toit. Шейхи _néhaismét fölfakadtak a hegek,

de свах -hamar мы Ьевубвуц1шк._ 2.‚ Sok

személynél, kik bujakór ellen higanyt hasz~

ишак, а fìtymán тещ, viszketö hólyag

csák ütnek ki, шашек big», sárgás folyadé

)not választanak el, s néba igen nehezen

gyógyulnak, söt ismételve visszatérnek. А

higany ekkor soha sem gyógyít. A bujaseny

ves korcsvegynek, higany-korßsvggyel való

vegyületében a hamiblag `megbecsüllwtetlen

szer, mely többnyire magában is képes gyó

gyulást шведом, vagy legaláhb más gyógy

métioknak az mat ytöri, meg. -Az életrendet

illetíílßg sz. ¿igen изношена bánìk. A sznbad

Фа чаю ищете}; csçk шип s ezt is свай

n.
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igen meleg idöben engedi meg. Sokaknak

folytonosan az ágyban kelletl. maraduiok; az

étrend, a 1101 а beleg ereje engedé, majd

nem az éhorvoslásig szállítatott le. Hús csak

kivételképpen engedtetett meg; s âllaláno

san tejétrçnd használtatott. Igen keményítò'

l_tarlalmu ételek után a. szernek bevétele ké~

söbbre halasztatott. Ezelött sz. a hamiblagot

magánosan adá tiszta lepárolt vizben 16101

vesztva 10 szemernyit- 1 nehezéknyit nap

jában; késò'bben azonban ’á  4 szemernyi

tiszta iblanyt is tett hozzá. Ha az olvadék

undort gerjesztett, akkor az egyszerü ozu“

kor  szörppel vegylttetett. (Preusz. med. Ven

ein'szeitung 28-29 sz. 1843,)

M e с z u e r.

Nö'- és gyermekgyógytan.

ш. imam» внимать а 111

(lñk némely ьйщапщы körül

#Vermekeknéli L e ge n d r e és B a il

ly-tól. Az imént nevezett két szerzönek

mind kórhoncz-, mind pedig kór- és gyógytani

tekintetben fólötte érdekes értekezése a fen

eœlített tárgyról, három részre oszlì-k: Az

.elsöb en szerzök a tüdöknek egészen kü

lönnemií kóros állapotját tárgyalják ,l melyet

magzatkori állapot — état foetal ——

névyel hélyegeznek, Ís mely mìndamellett

hogy oly gyakori a gyermekkorban, minded

dig félreismertetett, s legtöbbnyire а tü

dök szövetének gyuladásával zavartatott ösz

ysze, a mitöl szerintöklényegeseu killönbözilt.

A másodikban a szó valódi értel

mében tagadják а karéjcsás 1116610

.bot -- pneummia lobularis -; hanem a

gyermeknél elöforduló valódi májasodást,

шву részletes-, vagy pedigszétszórt

na k (mamelonnée) állitják. -Ez utolsó ak

kon történik, midön a tüdò'ben k15 - 30,

_kendermag-nagyságtól kezdve galambtojás~

nagyságig terjedö , elkülönzött, valósággal

körülirt, májasodott >rész vagyon jelen. Ám

de mind két állapot sokkal ritkábban fordul

elögyermek-eknél, mint а21 a kórboncztano

rok álliták, kik ezt részint az elöbbi úgyne

vezett magzatkori állapottal, részint

pedig átalános karéjcsás tüdölob

ne'v elett, a >következö bántalommal zavar

11111 v-iissze
> д

Végre a harmadik részben a hu

rutos tüdöl obot -—— pneunomia ваш-г—

hal'is  tárgyalják, mint olyat, mely a gyer

meknél elöfordoló lobos tüdöbántalmak kö

zött leggyakoribb s melyet a szerzök ed

digolé részint mint átalános karéjcsás tü

dölobot, részint pedig mint hajszáledényes

hörglobot- bronchitis capillaris — irtak le.

1-sö Rész. A magzatkori álla

potr_ul. Ezen név alatt szerzò'k a tüdökuek

azon különnemü з а gyormekkornak saját

kóros állapotját értik, melyben а tiidök, töb

bé kevesbé, épen azon tulajdonságokat öltik

magokra, mint a melyek à magzat tiìdöit

bélyegzik. Ezen állapotot oly gyermekek tü~

dòib en találhatni, kik az úgy tartott tadölobban

hnlnax el; megjegyezvén elöre, hogy ezen

kóros állapot is szenved módositást, mely

nek okát sz. szinte fölvilágítják.

Boncztaní bélyogei. Az ilyen

állapotban létezö tüdörészä nem szercseg

- crepitat -a nyomásnál, mert ninos ben

ne lég; húsos, merö, de petyhüdt és haj

lékony; önsulya nagyobb a víznél. Szine

átaljában ibolyavörös, de feketés islehet, ha

nagyobb mennyiségben van benne vér. Ósz

szetartása rendesen nagyobb a szokottnál,

de kisebb , söt a májasodott tüdökint peorlé

kony is lehet, ha az edények vérgyülevényi

állapotban vannak. -— Váglapja sima és е

gyenlö. Felületén ‘meg lehet különböztstni a
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sejtszövetes közöket, melyek az egyes ka

réjcsákat elkülönzik. Nyomásnál többé ke

vésbé véres savó ömlik ki belőleI-Végre

felfuvás által a bólyagcsák megtelnek ismét

léggel, s a tüdőnek élettani rendes állapotja

helyre áll. -- Hogy azonban annál inkább ki

tünjék azon különbség, mely ezen leirt kóros

állapot, meg a májasodás között vagyon,

szerzők mind kettőnek természettani bélyegeit

részletenkint teszik egymással párhuzamba.

lször. A színre nézve. Az igaz, hogy

mind két állapotnál a tüdő elveszti rózsa

szinét és sötétebb lesz; de májasodásnál,

inkább sárgás - vörös szint ölt magára, míg

a szóban lévő bántalomnál ibolyaszint külel.

A201' А bántalmas rész felületét tekintve, a

májasodott rész egészen egyenlő felületü,

úgy hogy azon többé semmi boncztani kü

lönbséget észre nem vehetni, a karéjcsákat

nem láthatni; míg ellenben a másiknál a ka

réjcsás elkülönzést az ember szépen kiveheti,

s annak felületén néha még az üterecskéket

is láthatni. Továbbá a májasodott résznek

felületén nem ritkán álhártyákat lát az em

ber, mintegy jeléül annak, hogy amellhár

.tya' is részt vett a gyuladásban; ellenben a

magzatkori állapotnál a mellhártya rendes

szinü és szerkezetü. Зог Az összetartást il

letőleg, a májasodott tüdő is merő ugyan

és sürü, de tapintatnál kemény, s olyan

érzést támaSZt, mint a máj; a másik állapotu

tüdő pedig mindig bizonyos foknyi petyhüdt

séggel s bajlékonysággal bír, mint az izom.

Az első duzzadt és dagadt; a második pe

dig inkább összezsugorodott, a mit különö

sen akkor lehet kivenni, midőn bizonyos tü

dőrészben a magzatkori állapotba visszatért

rész mintegy körülveszi a májasodott té

rimbélt; ekkor látja az ember, hogy a kö

zép májosodott rész egy fölemelkedett gö

böt képez, míg a körötte lévő magzatkori

'állapotbeli gyurma többé kevésbé összehúzó

dott. -- Az összetartásra nézve azonban sz.

szerint megjegyzendő, mikép az ilyen álla

potbeli tüdő nem mindég hir az emlitett bőr

féle szívóssággal, hanem néha porlékony, s

ha az ember csak éppen ezen porlékonyságot

tekinti, könnyen összezavarhatja azt a ren

des májasodással. Ez akkor történik, midőn

az ilyen tüdő hajszáledényeiben nagy vér

gyülevény vagyon jelen, a mi által a rész

rendes merőségét elveszti s porlékony le

szen. De ekkor is meg lehet különböztetni

az által, hogy a májosodott gyurma , ha azt

az ember ujjaival összenyomja, egészen el

múlik, mint a pép; a másiknál pedig egy

kis rész a kinyomás után ismét visszanyeri

rendes állapotját, s a rendes összetartási

tüdőtérimbél újra visszatér. A legfőbb kü

lönbség azonban elvégre is az marad, hogy

felfuvás által a magzatkori állapotbeli tüdő

előbbi élettani minőséget ismét visszanyeri,

mi csalhatlan bizonysága annak: hogy a h ó

lyagcsákban lobos kiizzadmány

nem volt jelen, hanem csaka lég

nek szabad járata volt ezen rész

ben megakadályozva, és ez teszi

ezen kóros állapotnak főbélyegét.

Az említett boncztani bélyegeken kívül,

még a következők is megkülönböztetik a

szóban lévő kóros állapotot a rendes tüdő

lobtúl.- Az első a vízben ugyan szinte leü

lepszik, de sokkal lassabban, mint a máso

dik; amannál a kinyomott nedv vagy nagy

mennyiségben vagyon jelen, ha t. i. vér

gyülevényes állapotban létezik a bántalmas

rész, s ekkor vagy tiszta , vagy pedig savós

vér ömlik ki belőle; vagy csaknem egészen

száraz s bőrféle, összetartása a kórosan meg

változott gyurma ,~ midőn t. i. egyszerü mag

zatkori állapot van jelen, vérgyülevény nél

kül; májasodásnál pedig mindig bizonyos

borseprühöz hasonló, vagy szürkés folyadék

szemlélhető. Továbbá májasodásnál, ha az
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ember a váglapot késsel vakarja, az egész

gyurma péppé válik», mfg ellenkezö esetben

a gyurma megmarad maga valóságában, Csak

а vér ömlik ki. ~Ezen leirt kórboncztani

bélyegexbül elég világosan lanik ki, hogy е—

2еп kóros állapotja a tüdöknek lényegesen

különbözik а valódi tüdölobtúl, és hogy ez

egészen saját nemii bántalom, és mint ilyen

sajátnemü gyógymódot igényel. Szerzök e

zen bántalmat szenvedöleges  erö

hiány о s nak tartják, ellentétben a gyula

dással, hol semmiféle kórtani terménynek

képzése és szétbomlása scm történik, ha

nem a melynek lényege egyedül a tüdök

szerkezetének természettani módosulásában

áll. Szerintök ezen bántalom kétféle módo~

sulást szenved, 1.1. vagy egys иен-11 mag

2а11:о ri állapot-état foetal simple

vagy vérgyülevényes magzatkori

á ll a p o t - état foetal congestionell. ——

Az egyszerü magzatkori álla

pot 1511: hónaptól kezdve az 5ik eszten

deig szokott közönségesen gyermekeknél

támadni, föleg a tüdò'knek azon részein, me*

lyek a nagyobb hörgágazatoktul távolabb es

nek, és igy leghamarább is légjáratlanokká

válnak. Ilyen részek különösen a karé j ok

keresztfszegélyei, a honnan sze

g é ly es 111 (1 ö lo b (Pneumonia marginalis)

név alatt fordul elö az iróknál е bántalom.

Bélyegeit már fóntebb emlitök meg, itt csak

azt adjuk még röviden a mondottakhoz, mi

szerint ezen kórfolyam által a tüdö egészen

hasonlòvá válnék a magzat tüdejéhez, ha a

annak rostos elemei s magok a hólyagcsák

is, meröségök- és sürüségökben a korral е

gyiitt nem növekednének. Némer esetben a

merövé vált szöveg oly börféle, a nyomás

nak ellentálló tulajdonsággal bir, hogy több

irók ezen állapotot h ú s о s odá s (carnifìcatio)

névvel szokták bélyegezni.  Az egyszerü

magzatkori állapotnak legközelebbi Oka abban

fekszik, hogy a tüdò'knek szegélyei, a_z _aj

labb megemlitendö indító okoknál fogval légÃ

járatlanokká lesznek és összehúzódnak.

А vérgyülevényes magzatk'oá

ri állapot rendesen а tüdök hátsó sze

gélyeiben fejlödik ki, hol a szabdaszerii 111

dötérimbél közepett cgyes légmentes h6

lyagcsákat találhatni, néha azonban ezek а

1111161: egész hosszában elöforduló csoportof

kat képeznek. A magzatkori állapotnakezen

nemét könnyebben össze lehetne zavami а

májasodz'lssal7 mint az elöbbit, kórbonczta
ni bélyegeire nézve; de la fentebb cmlitett

boncztanilbélyegek eléggé megkülönbözte

tik а két bántalmat egymástól. Ezen bánta'f

lom kifejlödésének legközelebbi okai a kö.á

vetkezök lehetnek: elöször: a hörgökberl

való meggyülemlése а nyáknak, mi ша]!

légnek szabad bejárása a hólyagcsékba el-I

záratik; másodszor: a kimerített _életer5,'Í

melynél fogva a légz'és megkivántató erély-l

lyel nem történhetík, és így a légzés nem

eléggé mély s tökéletes; harmadszor: a hóï

lyagcsákat körülvevö hajszáledényekben vérl

gyülevényr támad, s ez által а hól'yagcsálŕ

kivülröl is összenyomatnak. Ногу ha lmáxà

most ezen állapothoz, a tüdök hátsó пед

gélyein, a hólyagcsák hurutos gyuladásal

szegò'dik, eló'áll az úgynevezett karé j csá s

tüdölob (Pneumonia lobularís), mit sz. szel'

rint a májasodástól meg .kell jól kiilönböz

tetni. `

A magzatkori állapot kifejlödésének o-

kát álalában sz. a`következökben találl

ják: Hosszas betegségek, mik az életeröt;

kiváltképpen gyermeknél, hamar kimerltik;

mint p. îdült hasfolyások; hörg-huŕut, a

mennyiben a légnek ` hólyagcságba való be

juthatását gyermeknél annál inkább'gátolja,

minthogy a nyák ki nem köpetvén külön

ben is a hólyagcsákban meggyül; erös pó`

lyázása а gyermeknek, mi а légzést szinte

r .. ‚ -i
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tetemesen gátolja; hosszabb 1deig tartó'hát

fekvés, a mi gyermekeknél gyakran megtör

ténik; és végre tisztátalan levegö.

A magzatkori állapolnak kó rismé j e,

legyen az egyszerü, vagy vérgyülevényes,

mindig пазу nehezségekkel jár, söt ha csak

csekély kiterjedésü és hurut nélkül van je

len, éppen lehetlen; mindazonáltal vala

hányszor idült bántalom, föleg hörghurut

fejlödik ki gyermeknél, s_ a fennevezett kül

befolyások- s hatmányoknak van kitéve а

gyermek, lehet azt gyanítni.-Hogy ha pe

dig a szóban levö bántalom nagyobb térimét

foglalna el, ап‘а а következò' terinészettani

jelekböl lehet következtetni: kontatásnáltöb

bé kevésbé tompa kon, gyönge légzési zaj,

а hörgés különféle nemeivel párosulva. Ezen

hörgések ugyan a hurultnak teszik `természet

tani jeleit, de minthogy a magzatkori allapot

legtöbb esetben hörghurut, vagy hurutos tü

dölob alatt szokolt gyermekeknél kifejlô'dni,

а tompa kon а gyöngült légzési zajjal ösz

szevéve, miuden esetre пазу fölvilágositást

nyujt.  Kiváltképpen ha a mellkas hátsó

felén kontatásnál tompább a kon, hallga

tódzásnál pedig a légzési zaj gyönge, s a

hörgés sem hallható oly tisztán, mint a

mellkas t'óbbî részén, yérgyülovényes mag

zalkorî állapotot gyaníthatni.

Az eddig mondottakból már eléggé vi

16305, hogy ebántalom lermészetére nézve

az eröhiányosak közé tartozik, a honnan an

nak czélszerii gyógymódja sz. sze

rint sem a lobellenes, sem pedig elvonó gyógy

módban nem áll, miután mindkettö a gyön-V

geségét, -- tehát a kórnak állapotát, még

inkább fogná öreghiteni. Az elsò' javallat: el

hárftni az okokat; s aztán erösitö, ösztönzö

gyógymód. Ha valamely gyermek hosszabb

ideig tartó betegségben szenved, elerötlene

dik és fogy, azon kell lenni, hogy а gyer

mek ища, mérsékelt levegöben legyen,

gyakran hordassék ide s tova karòn; ha ре

dig fekszik, soha hanyatfekvésben ne ha

gyassék, hanem а mennyire lehet, fekvését

változtatni kell.

Az egész testnek száraz és illatos sze

rekkeli dörzsölése, s bensöképpen, ha az

állapot megengedi, zsongitó gyógyszerek

használata iidvös hatású lehet. Неву ha pe

dig lázzal párosult hurutos gyuladás szövet

keznék a bántalommal, óvakodni kell а lob»

ellenes gyógymódnak erösebb alkalmazásá‘

lól, mivel ez által a magzalkori állapot ki«~

fejlödésében még inkább elösegl'ttethetnék.

(Archiv. gêner. de mede. 1844. Jan. Feb.)

l( a r á с 5 o n y i.

1MM Az agygümókór гусино

непшёп: Маишпег L. M. mv. dr 5

gyermekkórha'zi föorvostól Bécs

ben. A gümò'kór majd hcveny, majd erö

hiánnyal (asthenie) bélyegzett bántalomként

jelenik meg. 229 kórbonczolatok közt sz.

265201` talált agygümöket, tehát minden 9ík

esetben, még pedig 16szor az agyban és

kérekben, Qszer a kérekben s egyszer az

agyban magában; mind a 26 esetben a gü

mò'kór már egyéb életmüvekben isvnagy mér

tékben vala kifejlödve, még pedig 21szer a

hörgmirigyekben, 255z'ór a tüdò'kben, 26szor

a lépben s löször a belekben. Az а kérdés

tàmad már most, miképpen ismerhetní meg

az agygümökórt, s miképpen különböztethet~

nì meg azt egyéb agybántalomtól? Ha vala

mely lobosl agybántalom gümò'kóros korcs-V

vegygyel van szövetkczve,'akkor az nem

fog tisztán, hanem olyan tüneményekkel kü

lekezui, melyek általában a gümökórt 116—

lyegzik. Ritkább esetekben az agygümökór

önállólag s más életmüvekben létezö gümök

nek minden jele nélkül, még pedig szinte l0

bos tünemények kiséretében lép 101. Hogy

agybántalomnál jelen van a gümös korcsvegy

mint szövödmény, onnét tetszik ki különösen,
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` hogy addig,«mig a fejbántalom fönáll, a gü
mökór egyiébv életmíiben hirtclen megállapo

dik, s mintegy megszünik, s millelyt a régi

bz'mtalom ismét elöáll, a fej nem ritkán e

gészen szabaddá lészen. Az önálló agygümö

kórnak megismerése igen meguehezbiil a gü

möknek különféle széke s а tiineményeknek

ez állal okozott sokfélesége által; minthogy

а gümö mind а velös, mind pedig a héjas

állományban rakódhatik le, s az agyuak

minden részében nagyra növekedhetik; а gü

mö vagy szemeres, vagy beszürödött gü

möként jelenik meg. Az agygiìmöknek liatá

sa nem mindég ugyanaz; sok esetben ler

jedelmes giimös tömegek minden tünemé

nyek nélkül vannak jelen. A kétséges esetek

megitélésére kóvetkezö támaszpontok szol

gáluak: 1.,) Az agygiimökór többnyire csak

akkor fejlödik ki, midön а tiidök, Юр ¿js be

lek már giimökórosok. 2.,) A fájdalom nem

annyira a gümö nagyságátòl, mint inkább an

nak székétöl függ; így az agyban az ogy

bélcsék közt létezö gümök csak kevés fáj

dalmat okoznak, de ha az agyacsban, s a

gyomrocsok képleteiben foglalnak lxelyt, ak

kor iszonyú fájdalmakat támasztanak. 3.,) Az

agygümökórban csak ritkán hiányzik az ér

telmi és mozgó idegkör bántalma, ha bár

az cleinte csekély is; késò'bben valamely

végtagnak fél vagy egész szélhiidése, gör

cs'ók, nehézkór, makacs s föfájással össze

швы; hányás állanak be. 5.,) Ezen tiinemé

nyeknek hosszabb ideig való tartása után

visszhatás támad az edényrendszerbeu; min

den külok nélkül пазу höség támad, számlál

hatatlan érveréssel, паду levertséggol és so

váuyodással összekötve. Hiányzik az étvágy,

а bevett étkek hányás által ismét kivetetnek,

а belekhen a szesz-fejlödés egészen meg

szůnik, а bélsár sötétszinü, mint a szurok,

a húgy halványsárga, febérnyés ülleppel, a

bör száraz, ránczos sat. Néha még pedìg

bizonyos nyomda `szerint, az'edény-vihar- èn

ged, s az orvos már már azt hiszi, hogy a

rémitö bántalmat legyözteyezazonban mind

inkább elò're balad, miglen szélhüdési` tüne

mények közt nz életnek véget' nem vet. Í

A gyógyot ílletöleg, ámbátor ya mér

se'kelt lobellenzésj magában ne'm képes a' bait

.legyözni, az mindazáltal mégis az agygiirnö

kór 'orvoslásánál `nélkiil'ózhet'etlen;> ezèn ki

vül a hamibleg`(sz. naponkéntß szemernyit

adott be lepárolt vízben), kevésbé a májolaj

ajánlandó. (Wiener Zeitsch. 1844. 1. 2.)

Meczner. -l

l14.5; A' попеть: ыещёцуе.

nleggörbülése- én tökéletlen `törég

n'éröl gyernnekeknél; T h Q r е t, 6 l, ._T

Ezen értekezésnek. elsö részében sz. nagy`

pontossággal adja elö ezen sértéseknek,l.ör

téueti vázlatát, a legrégibb idötölkezdvenapf,

jainkig. Megmutatja, mikép ezen штати

ról törtéuik игуан а régi és közép kor irdi

nál is emlités,l azokat mindazáltal csak'az u»

tolsó században kezdék »pontosabban és.ter

jedelmesebben leirni. Sz. czélirányosanlgon

dol mind a kétsértésröl egyszerre ertekez

hetni, minthogy mind a két bántalom Ciak

igen csekély fokozati különbséget- mutat. —

Altalmegyeu ezután sz. értekezésénekináso

dik részére, hol is 12 ide vonatkozókór

történetet ad elö. Ezek közt mi csak ezuttal

a legérdekeslaeket fogjuk közleni. - Еду 10

éves fiu lóról esett le, serremindjárt ,élénk

fájdalmatérzett a jobb karban ; az alkar a bo

ritás és hányintás közt volt, s ezen fólül hátsó I

oldalán tetemes behajlás mutatkozott, а mig

a mellsò' oldalon ennek megfelelö erös kiál

lás volt látható. Sem mozgékonyságot, sem

ropogást nem lehete tapasztalni; a beleg На,

kezét hajlitani és kinyujwni, továbbá fejére
tenui is tudá. AzY orvos nyujtást és ellennyuj

tást intéztetett, s tenyerével `egyszersminda

kiálló részre gyönged nyomáît eszközlött
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mind addig, mig ezen idomtalanság egészen

el nem шт. Az alkarra, egyszerü csontöré

seknél használtatni szokolt кашке: alkal

mazbtt, s ekkép a beteget tökéletesen hely

re-hozá. A második kóreset еду 7 éves liu

rólszól, ki székröl esettle, de akképpen hogy

eséskor а jobb alkarnak kelle a testnek е—

gész sulyát föltartania. Ez is ugyanazon mó

don 8 nap акт gyógyittatott meg. -— 1843

év. elején a szenöhöz egy 'kis 6 éves leány

ka Шпагой. A fehér, Енот börü gyermek,

mely a nyirkes alkolmánynak tüneményeit

пикапа, lépcsöröl jobbik alkarjára esett. -—

Ezen ввёз óta már hosszabb idö ту: le;

majd nem az egész alkax` tetemesen meg voll

dagadva. A takarók igen feszültek valának;

az élénk fájdalom a leggyengédebb nyomás

ra is erösbödött. Szerzö csonttörésre gon

бон, de a legszorgosabb vizsgálat által sem

vala képes valamely rendellenes mozgást,

vagy ropogást fólfedezni. Az alkarnak mellsö

oldalán meglehetös világos behajlás volt lát

ható, a hátsón és belsön pedig meglehetös

nagy kiállás, melyen azonban semmî egye

neuenség sem vala tapasztalható. Vigyázva

a kart ugyan hajtani lehete, de annak ép

formáját visszaszerezni teljes lehetetlenség

vala. A fájdalom és daganat mialt lágyitó

pép-borogatások rendeltettek, azon hozzá

щепед, hogy а gyermek késöbben Bekötöz

tetés végett ismét térjen vissza; de az többé

vissza nem hozatotl. Végre sikerült sz.nek a

gyermek szüleit föltalálni, kik is kinyilatkoz

так, mikép gyermeküket azért nem hoz

ták újra vissza, minthogy az többé nem szen

ved, s karját csak úgy, mint ezelô'tt, hasz

nálhatja. Sz. megvizsgálla a gycrmeket, s

еду kís görbülést talált még ТЫ, mely ugyan

szemre nézve igen csekély, tapintatrn nézve

azonban tetemes volt. Az orsónak középsö

harmadán fólül, különösen annak belsö Olda

lán, gömbölyii, nyilván csontkéreg által 0

kozott emelkedettség volt tapìntható. Az orsó

(radius) ugyanezen helyen idomát meglartot

ta. A borítás es hanyintás rendesen vitethetett

végbe. Az esés óta már 5 hónap folyt le, s

lz. а fónebbi körülmények közt ezen csekély

idomtalanság ellen semmit sem tartott többé

sziikségesnek. Ezen esetben az orsó (radius)

nyilván meg volt görbülve s а singnek csak

néhány rostjai mintegy megszakadva (töké

letlen törés).

Kórboncztan.-Duhamel, Hal'

ler, Dethlef gyakran tapasztalák, hogy

lìatal állatoknál a csontok könnyen meghajt

hatók, de nehezen eltörhetök. Sz. ezen ki

sérleteket 15 — 40 napos macskâkon ismé

telte s gyakran görbüléseket hozott elö azon

részeken, melyek 2 csontból vannak össze

léve, ellenben a váll- és karcsont minden

kor eltört. -Azon kísérleteit, melyeket u

gyanezen czélra gyermekeken lett, 4 sorba

osztja föl. 1.) Húsz7 1 —— 30 napos gyer

meknél soha sem sikerült görbüléseket vagy

tökélellen töréseket elöhozhatni. 2.,) Tizen

egy, 1 - 12 hónapos gyermeknél csak e

gyes törések igen tökéletlenek voltak; пуп

ván kífejezett görbülések minden törésì jel

nélkül leggyakrabban jöttelc elö az alkaron

és lábszáron. 3.,) Tizenöt, 1 —— 3 éves

gyermeknél sz. a csontokban nagy hajlamot

tapasztalt a görbülésekre. Еву 16 hónapos

gyermeknél sz. az alkar csontjait lemeztele

níté s elò're s aztán hátra felé hajtá meg,

legkisebb törés, vagy szakadás nélkül. —

4) Kilencz, 3 ~ 12 é'ves gyermeknél sz.

majd tökéletes, majd tökéletlen töréseket

eszközlöu, a mint t. i. fiatalabb, vagy kero

sabb gyermekeken vitte végbe a mütételt. ——

Erre sz. a bántalom boncztanára megyen által

s megmutatja, hogy egyszerü meggörbülés

nél .a csontrostok folytonosságának semmî

megszakasztása sem шип helyt; tökéletlen

törésnél pedig ezen rostoknak csak egyik
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része van megszerkesztve, s ezen megsza

kasztás mindenkor azon helyen történik,

mely ellenkező avval, melyre az erő beha

tott. Éppen úgy, mint ha valamely zöld ágat a

karnánk meghajtani, vagy eltörni. -A IV.

sz. az okok-, kórjelek- és kórismére megyen

által. Előkészítő ok az egyénnek kora. A szü

letés utáni első hetekben igen nagy törékeny

séggel birnak a csontok. Az első hónap után

a csontok könnyen hajlanak meg; a 14-ik

év után a csontok meghajlása csak kivétel

képpen jön elő- Sz. szerint ezen tünemé

nyek oka a csontrostok nagyobb rugékony

ságában és hajlékonyságában, valamint a

csonthártya nagyobb ellentállásában és vas

tagságában rejlik. -Az alkalmi okok ugyan

azok, melyek minden egyéb töréseknél. ——

А fő ismertető kórjol: a hántalmas tagnak

idomtalansága minden mozgékonyság és ro

pogás nélkül. A fájdalom eleinte igen élénk,

s az erre következő daganat némüleg nehez

biti a kórismét. Ezen meggörbülésen kivül

semmi egyéb idomtalanság sem vétetik ész.

re. De ha többé vagy kevesbé tökéletlen tö

rés van jelen, akkor a görbülésen kívül még

valamely „kiállást, hasadékot, vagy benyo

mást is lehet tapasztalni. A kar- és czomb

csont csak ritkán görbül meg vagy tökélet

lenül törik el; a törés itt többnyire tökéle

tes. --A jóslat általában véve igen kedvező.

Az orvoslást illetőleg, ez igen egyszerü.

' A csontoknak kiegyenlítésekor vigyáznunk

kell, ne hogy a görbülés-, vagy tökéletlen

törésből, tökéletes törést csináljunk. Egy

szerü görbülésnél elegendő a tagnak helyreál

lítása , s egy helyben tartó köteléknek alkalma

zása. A daganat néha lágyitó borogatásokat

és lobellenzést igényel. - Tökéletlen törés

nél az orvoslás ugyanaz. (Archív. gener. Jan.

és Febr. 1844.) Meczner.

148. Az édes higany alkalma

zásáról az шаманов uemgyuln

«lábában: Dr Lauertől.-Dupuytren

volt az első, ki ezen ezert az újszülöttek

szemgyuladásában helybelileg kezdé alkal

mazni. Csak későbben kezdé azt Fricke

Hamburgban használni, s sz., ki a hambur

gi kórházban alorvosi hivatalt viselt, azt

gyakran látta ottan alkalmaztatni. - Ezen

gyógymód kedvező sikerü volt általában

minden szemgyuladásnak második szakában,

de különösen a görvélyesben, hol nem csak

a betegség további lefolyását hátráltatá , ha

nem a fényiszonyt is tetemesen csökkenté,

úgy annyira, hogy ez utolsó hatásánál fog

va minden egyéb szerrel a versenyt bizton

kiállja. Ezen alkalommal egyszersmind ta

pasztalhatni volt azt is, hogy az édes higany,

mely egészséges, sőt gyuladt szemben is a

lig okoz egyéb érzést, mint minden más kö

zömbös és idegen test, iblannyal orvosolt

betegeknél élénk szemköthártya-gyuladást

hoz elő, mit Fricke szerint a higiblany ké

pezésének kell tulajdonítani. - Egy év óta
Kluge és Siebold is alkalmazák külső-q

leg az édes higanyt az újszülöttek szemgyu

ladásábnn, még pedig oly kedvező sikerrel,

hogy már is átalános gyógymóddá vált.

Az alkalmazás következőleg történik:

Egy száraz ecsetke már-tatik a finom

édes higany-porba, utána gyengéden emel

tetik föl a fölső szemhéj, a míg az alsót egy

segéd le felé húzza: az ecsetke egyik új

jal megtaszíttatik, úgy hogy a por a szembe

húljon. Az erre következő izgatottság igen

hamar múlik el, úgy hogy, ha szemiszony

nincsen jelen, a beteg többnyire azonnal fel

tudja nyitni a szemet.

A szert mindjárt“ a betegség kezdotév

ben kell alkalmazni; egyszeri alkalmazás

napjában többnyire elegendő. Ha a beteg

ség előre halad, s a dagadt szemhéjak közt

sok geny választatik el, akkor azt kétszer

is szükséges alkalmazni. Fontosabb esetekben .
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s felszivatàsa következtében támadt lohokban,

minö p. o. a gyermekágyasok haskérlobja

(Peritonaeitis puerperal). Hasonló ezen kór

han a takhártya, az ázsiai cholerában, vér

hasban sat. feltilnö elválasztáshoz, azt t. i.

А ragadós taknyos boritékkal, gyengéd képlö

dékeny (plastic.) izzadmány-mázzal, fény nél

kül , homályosan láthatjuk. -- A kiizzadmány

mennyisége- és minöségére nézve különb'ó

zo', a szerint, a mint a' kór heveny, vagy

idült. Azonban gyakran alig 'észlelhetö vö

rösség mellett, пазу mennyíségii szétbomló,

korcsszinü, rothadó izzadmányt találliatni

(Peritonaetis septica), nevezetesen gyermeká

gyasoknál, hol ezen kiizzadmányok a méh

ben, lelolyó rothadós folyamattal függnek

egyhe. A képlödékeny izzadmányok sejtcs

vagy sejtessavós sz'óvetté életmiivesednek;

mi halrány, fehéres, vagy kékvöröses, e

dénydús, vagy palyafakó czafatokképpen ra

gad а haskérhez; vagy eltolható, új sejtsa

vós hüvelyt képcz a zsigerek' fölött; vagy

lemezek és zsinegek alakjában- egyik zsi

gertól a másikig, különbözò' írányban Гита

-tünik fel. Ez által sokképpen öszebonyo

lodnak a hasképletek egymással s különbö

zöképpen forradnak össze. llyen forradúsok

közt' итак: а vékonybél-kanyargások egy

másközti egybekötölödzése, vagy azoknak

а fodorral, a hurkával, az alhas- és meden

cze-falakkal, a húdhólyaggal s a nöi bel

nemzörészekkel történö egybeforradása; lo

vábbá még a cseplez összeránczosulása, vagy

egyik oldalról a másikra haránt futó, hosz-'

szú vagy gómbölyii zsineggé egybetekeredé

se, mely a has mellsö falához odaforradván,

rekeszizomkép kiil'ónzi el a felhasi zsigereket

. az alliasiaktól. E zsinegképü ujdonképletek

különb'ózö módon nyujthatnak alkalmat bél

börtönzésre (Incarceralio). Máiskor ismét az

izzadmány inas, vagy rostporczféle lemezek

ké változik át, nielyek majd rosta módra át

lyukasztvák, szemeresek, végpontjaikon meg

vékonyulvák s a megvastagult haskérrel egy

beforradvák; mikép ezt a sérvt'ómlökön, to

vábbá a lép domború lapján, a májou , mé
hen sat. tapasztalhatni. —— Az idüllt has

k érlo b, -- mely nem egyéb egy lerakó

dott izzadmány-tömegben folyvást lappangó

s fól-fól-lobbanólobnál-egyedül а bélhuza

mon és az átellenében álló hasfalon sarjadozik,

s az egymással'összeforradt bélhurkák mell

sò' lapján beboritó hegedményt rak le, mely

az izzadmány higabb részeit, üregèbe be

tömlözve, foglalja. Ez alatt névszerint a ge

rinczoszlopon ülö, gombolyagba összegöm

bölyòdölt, s mellsö lapján korcshártyával

beboritott vékonybél találtatik.

A vérömlenyes izzadmány

(haemorrhagisches Exsùdat) a haskéren вуа

koi-i tünemény, és sötétvörös, vastag réte

gekben egymás fólött fekvö hegedményeket

képez. A vékonyabb rétegeket а bélgöz át

járván, ieketére vagy feketeke'kre festi.

A haskérlob kimenetcle néha

genyedésbe vagy fenés elevesedésbe (phthysis

et gangraena periton.) történik e feltételek

mellett; a) A haskérlob vagy 'genyedò' izzad

mányt nyújt1 mi azután az alatta fekvö kép

leteket is genyedésbe rántván, azokat elpusz

titja. b) Vagy a roslonyás izzadmány szétol

vadoz (a'korcshártya ürogeibe felvétetve) ge

nyes folyadékká, mi azután a korcshártyá

val érintkezés által ebben, a haskerre átha

toló gyuladást és genyedést hoz létrc. Mind

a két módon a belek fekélyes átlikadása tör

ténik, vagy pedig a hasfal fúratik {ц s bélsi

polyok keletkeznek. - A részletes haskérlob

löbbször úgy tünik föl, mint a természet jó-`

tékony intézkedése, a létrejótt, pusztl'tó fo

lyamatok korlátolása végett. - Ide valók a

gyomor sat. átlikadásai körületében tá

'niadt haskérlobok, mclyck által a sebesen

tovább harapódzó öldöklö folyamat meggá
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toltatik. Del gyakran az okállapot fenmaradá

sa mellett végre mégis свай ha s kór so rv

(phthysis) következik be; vagy а lobos gó

czot. korlátozó hegedmények szétbomlanak s

a szabadon el'ómlö geny által nagy torjedelmů

haske'rlob támad, és sietteti a beteg végét.

А haskéren föltiinö fatty uképle

(ok közül, gyakran észlelhetnì a gümö

kvórt (tuberculosis peril), fökép azon helye

ken, melyek gümös takhártya-fekélyekuek fe

lelnek meg. Rendesen csak akkor tünik fel,

midön a másodlagos gümôs beszürò'dések а

helek bel lapjáról azizomhárlya'ba s végre а

haskér sz'óvetébe hatolnak át. — А gümös

izzadmányok a mál- említett összeforradáso

kat hozzák létre. -— А haskér- gümökóra

neha mint ered e ti, az az, legelsöbben is

a vhaskéren támadt kór, mutatkozik; de sok

kal gyakrabhan еду más életmü gümükórá

ból fejlik ki. Így társul a tiidök, a hél, az>

agy, a hasnyirkmirigyek, а méh s ennek

csöve takhártyáján székelö gümöfolyamatához.

А heveny haskérgümö töhbnyire a máj, lép,

s vesék gümöjével szövelkezik. Ez alatl a

bélhártyák мышами, könnye-n szakadnak,

szétmállanak, a helek bolszinén szapora iz

zadmány gyülöng össze, a hasizmok elhala

ványulnak s elasznak. A haskéri gümö sze

meredés ritkán megy át ellágyulásba, mi

genyedésl, vagy haskérsorvot sziil; még rit

káhban elkrélásulásha; gyakrabbau elavul,

elenyészik (obsolescit).

A haskéren még Гонцов tünemények а

rákok, s ezekuek itl leggyakoribb alakjai

a sejtes (araeolar) és v elös(medular) rák.

Elsöbhik, mint a gümö, köles vagy kender

mag nagyságu, ellenlálló, jegeczféle (crys

tall.), átcsillamló, elkülönzölt rá-khólyagcsa

alakjában mutatkozik, sürüen elszórva nagy

terjedelemhen7 s ekkor lx e v e n y - r á k k é p

zésre utal; vagy úgy jelenik meg. mint

külänbözö vastagságu rákos rétegzet; vagy

végre mint magy terjedelmü, kerekdedl büty

kös, ‘ónálló tömeg. - Kiilönösen a cseplez

szeret ilyléle hara'nt zsineggé összezsugorod

va elfajulni, mikor is a ráktömeg bámulau

dó nagyságra növekedik. А másik „щади

mint fehér, vagy festenyes (pigment) külóm

bözö nagyságú velös rétegzet, vagy lapitçtt.

gömbölyü velò'csomó mutatkozik. Szövetkeznek

e rákok egyéb élelmüvek rákjaival(máj, méh.)

II. A-g yom or alkotási szabálytalan

súgai közül falainak vastagulását

emlitjiik meg elsöben is, minek l'ö okát шп

tengésben (hypertrophia) kell keresniink.

Legtöbbször találjuk elvastagulva a pylorus

gyiirüjét, mi шах е szilakon szor követ

kezvén be, e miatt utóbb a gyomorhan tá

gu lá s fejlik ki. Ezt jól meg kell kiilönböz

tetnünk а rákos indulatu elkeményedés- és

vastagulástól, Említett szor s tágulás követ

keztében a falak is el vékonyulnak. —— Néha

a gyomor helyzetét is egészen megvállozva

leljük; egyszer a mellkasban, másszor füg

gölegesen , még másszor а vak zsákot а bal

oldalon; néha sérvtömlökbe is alászáll; vagy

tetemes fattyuképletek miatt félrenyomatik

sat.. Fö figyclmet érdemel а szövet-vúltozá- _

sok közl a gyuladásos folyamat a gyo

mortakhártyán (gastritis mucosa). En

nek idült jelleme sokkal gyakoribb, folyto

nos erömüves vérdússágból származik s leg

inkább boriszákosoknál, továbbá fekélyes

folyamatok, idüll. szívkórok _s tüdösorv mel

lettjön elö. Jellemzi аи а takhártya komor

vörösbarna, vagy palyafakó, söt feketekékes

szlne, a bövséges szürke, üveges, nyulós

takony, a takliártya elvastagulúsa, keménye

dése, szóval шпарит; magosb fokon

pedig szilárd ránczaì, pöfetegek. -A k r u 

p os (korcshártyás) g y u l a d á s zsebre's

csecsemökben látható s ritka, többnyíre

mint himlö, hagymáz s a t. után másodlago

san kifejlö ‘tünemény
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Nevezetesek a gyomor takhártyáján a

ràgó anyagok hatásai, melyek többnyi

re szántszándékos mérgezések eredményei.

1.,) Az ásvány-savak (acid. miner.)

hatása hevességébeu négy fokozatot külön

böztetünk meg. A leggyengébb fokon csak a

felbörke pusztnl el, а nyálka megheged, a

börke vastag, szürke, redös rétegckben le

foszlik; a takhártya вши halvány. Valami

vel föbb fokon a felbörke alatli takhártyának

felületes rétege összezsugorodik a bárzsing

tól kezdve, szennyes, ólomszinü s a baj

száledényrecze7 benne elszennyesült vértöl,

fekete. A sejtszövet savóval beszürödött.

А nyelv gyökerén lévò' hólagcsákban a nyák

szennyes fehér csapokká heged meg. Ma

gosb fokon maga a takhártya egész vastag

ságában fekete edényekkel átszött réteggé

pusztul el, a sejtszövet beszürödtêtt, vér

foltos, a bárzsing izomhártyája összezsugo

rodott, halvány. A legföbb fokon a bárzsing

takhártyája s sejtszövete véres vizenyô's fo

lyadéktól duzzadoz , az izomrostoktól köny

nyen lemorzsolható, lehámló, fekete tömeg~

gé szénesül el. Azizomrost vagy szinte úgy

hal el1 vagy halvány, szakadékony, fakó ko

csonyává változik. — А takhártya különbözö

irányu ránczokat, csíkokat mutat, vagy ter

jedelmes, vastag véres folyadéktól duzzadó

fekete tömeggé szénesül el; а gyomor fala

átlìkad. Ennélfogva a lenyelt sav áthat a

szomszéd életmûvekre s a bennek foglalt fo

lyadékokat megcserzi, meghegeszti, 150050

. nyává változtatja, elszénesítí. Így néha a

függér (aorta) törzsökében a vér kulimász

szerü, fekete hengerré változik át. АЛЛО-

kon sebesen öldökölnek a mérgezések; alan

tabb fokon a lepusztult hártyák, visszható

(reactiv) gyuladás következtében újjal pótol

tatnak, s az ekkép támadt genyedés-folyarnat

gyógyulásba megy át; másszor hosszúra

nyúlik a bai, s a genyedés bárzsingsorv

(phthisis oesophagi) által'öl meg. Néha за;

rokkal (stricturen) gyógyul meg. A takhártya
Vt. i. kidomborodó, hevederes, vagy billen

tyüképü söt gyůrüs redökbe verödik a bár

zsing felé be, s ez által kérges szort 321115—

Az izomhártya pusztulása tetemes szorokat

hoz létre. . `

2. A mireny (arsenîcum) hatása à

takhártyára korlátozott; gyakran nyoma sin

csen, fökép mìdön kìs mennyiségben emész

letvén el a méreg , a halál rögtön követke.

zelt be. Másszor izzadmányos ellágyulás és

varas lobfolyamat lép fel. ~Láthatnl ekkor еду,
vagy t'óbb helyütt -hovái a fehéŕ anyag ta

padt — а takhártyát feldlizzadt rânczokbg

szedve, vörösenl lehúmlott felbörrcl, sàrgáë

fehér izzadmánnyal boritva, pépmódra pqr

hanyón s a helyen7 hová а mérèg'tapadt, зёгд

gás тазу zöldes barna varrá elváltozva.A щ

egyes góczok каш, mikbò'l vörös takhártyq

redök Гита]: и; а gyomor belfala капать

zö terjedelemben rendes állapotban шит;

kpzik. . L Á

Méltán ide soroljuk a gyomor felçéI

lyes folyamatait, `пеш értvén itt

gyuladásból eredò'ket. 1.) Az átfúró gyn.
morfekély (Cruveilhier által е gys zerii

idült fekélynek neveztetctt) az életben

igen fájdalmas és kinzó jelenetekkel _]ár, gy@

kori, és átlikasztási törekvéséröl ígyl nevel<4

tetett. A legkiválogatottabb esetben a ру1о—`

rus körében egy 3”’ — 6’“ átmérò'jü ,_ éle

sen szegett, kerek likat мышам, о!у1‹ёр'‚_

mintha a gyomor faláuak egy kerekes szila-`

kát éles karikavassal`kimetszették volna.Belröl nézve, a belsö hártyánlaz вакцина?!

tulás tetemesbnek látszik {Еву}, hogy. a

szélei belröl kifelé élesitve mutat.lmznak.A

A lik körében a gyomor fala megkeménye-`
деп, а takhártya felduzzadl; egyebot neml

шт. А rekély többször алым, шатает a>

mellsö falon, s mindég közelébb a kis ívhez,
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ritkán a vakzsákban, a gyomron kívül pedìg

néha a nyombél (duoden.) felsö haránt szi

lakában székel. Nagysága eziist garastól e

gész tallér söt tenyér nagyságig változó. _...

Alakja rendesen kerekded; kivételkép már

eredetileg idomtalan s utóbb meg gyakrab

ban változik ilynémiivé. A nagyobbak megkö

zelltik a k'oröcz (elliptic) idomot, tovább ter

jedvén, ezt is elvesztik, s különbözö mély

ségü öblösédéseket mutatnak. Így lesz e fe

kély a gyomor haránt átméröje mentében

övfekéllyé (Gürtelgeschwür). Néha két ily öv

fekély egybe szakad. Többnyire egyes fekélyt

láthalnî; de néha kettò', hàrom s több is

székel a gyomor hát`só falán. E fekély hibe

tökép heveny vörös vellágyulással (vérömle

nyes fölmarás -haemorhag. erosion), vagy a

takhártyának korlátolt varrà lételevel kez

dödik `-s még valóbb szinüleg ezen úton ter

jedez el, а midön а fekély fenekén a szö

vetek rétegenként elvarasulnak s lefoszlanak:

Csupa anyagfelszivódásból (absorpt.) magyar'

rázni e folyamatot alaptalannak tarljuk (R о

kitansky), mikép Hunter akará, mely

nézeltel a lekély körében s fenekén látható

visszhatás (react.) sem egyeztethetò' тез.—

A létre jött anyagpusztulás olykép gyógyul

meg, hogy a takhártya alalti sejtszövet sej

tes- rostossá tömödik össze, ez állal а széle

ket egymáshoz húzza, melyek végre egybe

forràdnak; s ez által egy sugaras, csillag

képü heghely marad hátra. Ha az izomhár

tya is elpusztult, akker a savós hártya-szélek

egymáshoz huzatnak. Így néha zsineg-, néha

gyůrii-idomu heghelyek támadnak. Midön a

fekély átfúrt, akkor а gyomor tartalma а

haskér ürébe ömlik ki s halálos haskérlobot

sziilhet. De a természet azt többször meg

szokta gátolni, ellentálló sejtes anyagot iz

zadván ki az izgatási folyamat által, а mi
teszì, hogy а Agyomor a cseplezzel, vagy a

màj bal karéjával összeforrad. Mig biztosab

ban történik ez rostosporczos izzadmány ál

tal. Vannak esetek, hol a tapasz- anyag is

újra elpusztul.- Emlitést érdemlenek а fe

kély lefolyása alatli vérzések, melyek

majd kezdetben mindjárt, majd visszatérö'leg

halálosak. Az anyagpusztulás haladtával-fel

rágatik a lépütér, а gyomor véredényei,

nem különben a pancreas ülerei is. Máskor

emésztéshiány (dyspepsia) s kinzó gyomor

fájdalmak (cardialgia) által vet véget a beteg

életének. Rákos bujálkodmánylól a gyakor

lott szemek meg fogják különböztetni tudni e

fekélyt.

2. A takhártya vérömlenyes

felmarása. A gyomor belszinén gyakran

akadunk lulajdonszerü vérzò' anyagpusztulá

sokra; melyek kerekded , köles vagy legio'

lebb borsó nagyságu pontokat, vagy kes

keny, elég hosszu csikokat képeznek, mi

ken a takhártya komorvörös, felernyedt,

lágy, vérzö és szikály kirágásokalmutat. —

Többnyire ily ponthoz szennyesbarna vér

morzsalék ragad. E folyamatot mindég vér

zés kiséri, úgy, hogy a pontok számához

képest, a bövséges gyomornyákot, hozzá

vegyült korcsszinü vérrel itt ottcsikozva, vagy

barna pölyhökkel és morzsalékokkalkeverve,

vagy végre a gyomorban kávéülephez hason

ló folyade'kot találunk. A takhártya, a felrá~

gások körében míndég idült lakárt шита: s

úgy felpuffad, hogy azok körül partos hur

kás szegélyt képez. A felrágások gyakran az

egész gyomron (a vakzsákot kivéve) terjed~

nek el; minden életkorban elöfordulnak;

székök а pylorus tájéka. Ugy làtszik a mirí

gyekbò'l indul ki e kórfolyamat (gastritis fol

liculosa, Cruveilhier). Kétségkivül mint ere

deti, helybeli kór lép fel; ismerete fontes

annyiból, hogy tudjuk, miszerint az önlétii

kór, s a maró anyagok eredményétò'l kü

lönbó'zö.

3. А gyomor ellágyulása. a.)
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A kocsonyás gyomor-fellágyulás legin

kább a csecsemöket bántja; a gyomor vak

zsákja alatt a tak-izomhártya s a sejtszovet

szürkevörös f, ysárgába átcsillamló ‘k'ocso'nyává

változik át, melyen néha feketebarna csikok,

mind megannyi hártyáikban ellágyult #ére

dények futnak keresztül; s minthogy az el

шт]: belga hárfyarétegzeiek lemäuanak,

gyakran a gyomor vakzsákját csupán fátyol

k'épîì vekòny, könnyen szakadó haské'rle

meiner képezve észlelheijük, mi "анаши kan

szétlolyik "s hïhetöleg még az életbenszétre

pedéseket sziìl ,.a gyomortartalomnak a ha's

üregébe ömlésével. Ez ellägyulás ältalános

elsoványo'dással jár s gyakran 'az аду túltáp

lálásán s agyvízkóron alapúl; legk'ózelebbi

oka talán a bolygideg kóros beidegzésében

(innervatio) s a gyomornedv felesleg sava

'nyuságában rejlik. De a kérdés: valjon iz

вашему gyuladás ällal támadle, 'meg nincs
'ëlrlöntve На megfontoljuk, hogyl az ellá

gyult hély körébén nem lelhet'ni solía ver
Vdússágot,` befecskendést, völ-össeg'et, sem

a szövetekbe lerakódott lobterményt, ez által

е! иен раыыш‘ь а 'giulaaás feivëtere¢61._

b) Az eïlágj'ulás 'másîk 'al'akját ~ „ш

`szinezés ¿_E- нет halványs'á'g —4 jellemzi; a

g'y'omor 'falai женщина, péppé lágyulnak
el; s ez ~lìeveny штифты- s a lvet-nek

savany által~ történt миномёт 'ered

s kettös'ok miattî alakbanîůiiñr fel. '

‘Ègys'zer az аду és agykérek gyulatïáê

sos ês'gii'mò'à kó'rai kiséŕetébenjön' elò' ‘g'yer-v

inekeknél sfelnô'fteknél; sekkor 'megegye

zik a 'kócsonyá's' ощущает; csakhogy igen
gyorsan fejlik ki; nem küiönben a Atiidök ál

talános szélhiìdéséll megelözò' kórok alatt is

észlellietni', hihetöleg a bolygidegnek a bár

zsing é's gyom'or idegeire visszhatásaültal.

{мидии heveny, korcsvegyes folya

 

‚тюк .ala'tt s ezeknek halálossá elfa

-fjulását ábrázolja. Hihetöleg a vértömegböl ‘

indul ki,'mely 'a gyomory в lép edényeiben

nelggyülöng. VS ‘ebben 're'ij sebes lefolyásá

nak s az ellágyult szövet gyakori átlikadásá

`nak oka. AÃhártyák a vakzsákon fekete, kön

nyen Iedörzsölhetö péppé, lágyulnak el.

Ezt' elmozdltván kékes fehér sejtszövet mix

tatkozik, mi alatt az izomhârtya halvány, vle

kony; a haskër4 bágyadt, szennyes sziirke
szinů lesz.v  A gyomor tartalrna többnyjtß

bövséges, ~már az élethen шпалу: kávé- Шар,

‘уёву ténta- féle fekete folyadékotfképez, mi

liez az ellágyult szövetek'böl töhb'rongyokgs

ezeknek l'elolvaät zslrj'a, olajcseppek képé

lien, бегут} еЁГейепе `folyadék az ellágyú

lással járô 'v'éröm/lenytöl fúgg s az edény

ŕendszefböi'indul ki. Anikaaások ямщик
e Afò'lyadék à’ haskérbe, sò't neha la bal mell

ná'rtyäba is kiömlik, hol hasonló folyamatot
hoz elö. Az összes gyomor-e'llágylilások sz Ё

ke a yvakzsák, honnét а nagy ivre terjed

nekel; mi ellenkezik az eddig emlitett kö

тикал. Ugyanott az átlikadások is Певцам

riabbak. _ l l

'с)` Ehhez hasonlít a наш utáni

ellàgyulás , mint a holt chemismus eredmé

.n'yè t. i. a gyomornak ìigy nevezett ö nkén

'tes felemésztése. Nehéz игуан а ha

тают, уа130п az ellágyulás beteges, vagy

p'e'dig shalál utáni legyen-e ?_; azońban a ha

Ш “иъёпй mellett ime е körül'mények küzde

nek: 1) Az életben minden, ellágyulásra u

taló tüneményèk hiánya. 2) Rögtöni, telf

mésze'tesy vagy eröszakos halál az emésztée

folyama зим, minden betegeskedés nëlkül;

a vtáppéppel telt gyomcr.f3)-Az ellágyulás

nak korlátoltsága a takhártyâra, kidudorode

свит]: alakjában. 4) А Ьеювев видима;

határain túlterjedése. -I' ч l más.;

А l'.
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Eredeti értekezések és közlések. '

A szívburoklob kórisméje;

Dr. Z e h е tm a y e r Feren с z-, a bécsi cs. kir. orvosi теша: tagja- és titoknoka-,

s bécsi gyakorló orvostól.

(Vége.)

63. Szívvizkór. Valamely

savós, rostonya nélk'úli folyadéknak ösz

szegyülemlése, mely а szlvburok gyula

ladásának terménye gyanánt nem tekin

tethetik, szlvburok- vlzkórnak neveztetik.

Két idom van, mely alatt а savós korcs

vegy, mint ezen bántalom alapoka, ki

választmányait a szívburokban minden

hozzájárult gyuladás nélkül létre bozza.

Az elsö idomban világos-sárga, sár

gazöld, átlátszó, tökéletesen нэпа sa

vót találunk különbözó' mennyiségben. —

A 'szívburok megvastagodott, homályos;

a szlvnek izomállománya porhanyó, hal

vány; hája többé kevesbé megemésztve;

ugyan egy idöben a testnek minden иге

geiben savós átizzadások léteznek; jelen

van börvízkór, vérhiány mindon életmů

vekben, semmî vérhegedmények; csak

kevés rostonya-aludék a szlvben. Nem

minösêge, hanem mennyisége a kiválasz-`

tott savónak von rosz következéseket

maga után az életmůségre nézve. Mind

addig, mig kis mennyiségü csak a kivá

lasztott savó, a beteg kevés nehézségek

kel fog küzdeni; mennyivel inkább na

gyobbodik azonban a savó-tömeg, annál

nehezebb а lélekzés; még pedig annyxval

inkább, minthogy a bal tüdönek össze

nyomatásához a tüd6~térimbélnek vize

nyes bészíírödése is járul , mely a savós

korcsvegynek ily magas foku kifejlödé

sénél csak ritkán hiányzik, а vízkórnak

gyors haladását elô'mozditja s a kórfo

lyamnak bal kimenetelét sietteti.

I.

64. .llyen kiválasztásokat gyak

ran nagy mennyiségben látunk támadni

elörement. nagy mennyiségü roslonya-ki

válaszlások után; gyakran tüdíígümö

kórban, görvélyes és sápkóros egyének

nél, általában sorvadásos betegségekben

(Engel) jönek azok elö.

A `szlvburokvízkórnak második ne

me igen big, szennyes szfnů, barna.,

barnavörös, véres savót шиш, ше1у

nem ritkán kellemetlen szagot terjeszt;

a szívizom igen porhanyó, szakadékony,

szennyes színû; a testnek minden 'ure

geiben véres, szennyes szlnü kiizzadások

találtatnak; a hullák fölpufad_tak, szeny

nyes szindek, számtalan hulla-fótokkal el

lepvék.

A kiömlött folyadéknak kis mennyi

sége is mind azen rosz következésü tü

neményeket von maga után , melyeket а

föloszlott izzadmányoknál számláltunk

elö, s melyeknek ismétlésót jelenleg el

mellözhetni hissz'úk.

Ezen bántalom forrásaul а vértö

megnek, пазу fehernyes kiválasztások

utáni kimerítését kell tekintenünk, mely

föképpen a lefolyt hagymázt, а heveny

Brígth-féle vesekórts a heveny kutegeket

(a. levirulás és lepikkelyezés kórszakában)

kiséri.

A természettani kórjelek, melyek

valamely> fónálló szívburokvízkór által

támasztatnak, semmíben sem téruek el

azoktól, melyek a savós szlvburok-iz

zadmány által hozatnak eló'; csak hogy



Szlvburoldebfól ——› Zehetmayer.J
241

ezen esetben hiányzik'a kifelé> nyomott

bordaközti izmok mozdulatlansága ése

rösebb boltozata , melyeknek szélh'üdése

csak a lobfolyamnak savós hurkolatjaikra

történt elterjedése által nyerhet magya

rázatot.

65. A szívbu'roknak lé.
g e ny е s s éige (Pneumatosis pericardii).

Szeszalaku folyadéknak összegyulemlése

a szívburok üregében elörement sebzési

behatás nélkül;  csak akkor lehetséges,

ha valamely föloszlott izzadmánynak for

ràsba történt átmenetele által, szeszfej

' ló'dés történik. Nem hiszem, hogy ezen

szeszek mennyisége nagy lehetne; eddig

nem volt még alkalmam ilyen esetetl ész

lelhetni, mindazáltal úgy hiszem , a

kórhatárzat az eddig mondottak után

semmi különös nehézséggel sem jár.

Lehetetlen ezen értekezést befejez

nem, a nélkül hogy emlitést ne tegyek

egy esetröl, melyet 1842 év aprilis

haváhan Pr S chuh kórodájában észlelní

alkalmam volt, s mely eset ezen derék

Lanár által az „Archiv für physiologische

Medicin“ ozimü folyóiratban terjedelme

sen твои 1е.

Egy erös 22 éves napszàmos, két

egymásba összeütközó' kocsi által mellé

ben annyira összenyomatott', hogy azon

nal eszméletlenül fóldre tei-ült;»negyed

óra mulva eszméletét ismét visszanyeré,

de nehezen légzett és vért köpött; 2 e

где, két óra leielyása alatt alkalmaztatott

’êrvágás után köveikezö kórjeleket пуд]

ì tott a kórvizsgálat: halvány, kékes duz

_zadt arcz; a nyakvísszerek igen földuz~

zadva; a légzés igen nehéz, aggályos,

szapora; néha néha rövid fájdalmas kö

högés véres kíköpéssel;"a szfv a gyomor

tájhan helyezve, hangjai tompák, alig

kivehetök; -a bal borda-közök' igen kidü

ledve ; потри doh kon a mellkas_ halfe->

lén, mely csak a borda¥szegé|y ада“

megy a gyomornak világos dobhangjába

által, csak a lapoczkának alsó szeglete

tájékán, mintegy tenyérnyi nagyságn té

ren hallatszott tisztán csengó’ kon; ugyau-4

ezen helyen szép, s a légzéssel egyidß

beli csengés; ezen kivül a mellkasnak е—

gész baioldalán legkisebb 'légzési zörejt.

sem lehete kivenní.«Jobb oldalt jó kon;
hörgéssel vegyült, határozatlan légzés ; a

szi'vhangok tompák, alíg kivehetök; az

érverés gyors, rendetlen ; а börhöség

inkább kisebb, mint nagyobb; bordátö

rést nem lehete fölfedezni. _

Minden tiinemények a tüdönek fe

lületes elrepedése következtében bal mell

iìregbe történi légkiömlés mellett szólot?

tak, mely által a шаб igen kis, föl nem

fedezhetô' térimére szoríttatott össze. -

Еву harmadik érvágás rendeltetett, to«

vábbá salétromos tejet, és jégborogatá->

sok a mellre. г '

Következó’ napon a léglés és mell

nehézség öregbedtek; а kiköpés véres,

a bal mellkas boltozatosabb, a szfv még

inkàbb jobb oldal felé volt nyomva. A

hiányzó doh-kon és érczes csengés, nö

vekedett légkiömlésre mutattak. A lég e

gyik részének eltàvolítása végett еду а—

nom szúrcsap (troicar) szúratott be а

7ik bordaközbe a hónaly alatt; annyi

levegó't, kibocsátani, hogy ez által az
összenyomott tüdö tériméjének egyilc

részét ismét visszanyerné, детишек

lanáososnak, minthogy ez által, a légnyo

más s vérrög által zárt, seb ismétl ki

nyilnék, s ekképpen ismét levegö бане

nék ki a mellüregbe.

Tizenegy kilehellésben 'a levegô 116—

hány cseppnyi habzó vérrel együtt, mind

inkàbb kisebbüló’ sziszegéssel’ hatoti, ki а

1|
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а mellböl. Minden 5. _» 6ik kilehellés u.

lán nyitatott ki- а свбуесвием hegy ek

képY a kiüritésesak lassanként шишек

meg. A sziszegés gyengülésével, a s_zúr

csap. elmozdlttatott s a sebre ragtapasz

alkalmaztatott. A szlv 1 V, интуици

vfel ищешь шоафщ rendes helyéhez;.

abel oldalnak nagyobb boltezata eltünt,

s.- a. gyomornak helyzetél nyilvániló dob

коп ъоуёьь ищем fölfelé, ámbár még

keránsem a rendes magasságig. A beteg

ugyan némi enyhülésl; érzett, ez azon

ban csak 6 óra multával lent szembetü

nöbb; ugyan is sokkel könnyebben s ke-~

vésbé gyorsan _velt lélekzetety az érve.

rés nem vállozott.

A következö. éj még ugyan вунд

handen és álemtalan volt, de a heteg
sgkkal vkönnyebben érzé magát. Reggelv

felé a légzés sokkel; nyugodlabbvolt, а

kiköpés szlvósnyàkos, kevés vércsikok

kalvegyülve. A ha] melloldalnak boltoza

ta rendes , a szlvnek és rekesznek bely

me отец, mint а mult estve.- Az alsó

es hátsó шеи—сё] mintegy hüvelknyi ma

джема а1и1г61; fölfelé egészenl lompeA

kont. асом, mi egy 216m alan. kifeilö`

бы; шеНЬёгъуагйпаашёпуга mulatott,

111erA a ,hetegnßk helyzet-változásával»

szinle helyln'ílY mozdult..

Következó' паров, (April. 5én) a lég-Y

zéenehézségek és а köhögés enyhültek;

а köpök habos»savósak, vér uélkül ; а bal

hordaközök» ёрреп. úgy kivehetök , mint a

iobb oldaliak ; а jobb gyomrocsnak meg

Нет hangok már kivehetiîk, de tompák;

а bakgyomrocs tájékán homályos zörej,

melynek eredete és jelentése még meg

nem magyaráztathatott.;  а nyakvisszerek

sokkalkevésbé dagadtak; az erverés meg

mindég kissé gyorsabb.

ъ '‚ Арин: 6kán sokkal kiterjedtebb és

егбвеЬЬ‘ volt a fönebb emlltetl. zörej,

mely a szív tágulásának (diastqle) felelt

meg, s igen `hesonló volt az üresedések

összhangzó zörejéhez. _

A zörejnek ezen saiátságos neme,

azonkörülménnyel egyült, hogy a kon

tatás semmi s_zivburekban létezö ömleny

re nem штат, s позу а beiegnek àl.

lapota napról napra javali, kizárá min

den цедить vaillSszinlïségét.` is ‚а szlvbu

roklobnak, melynek dörzs-zögejetöbbnyire

csak sziv-összehúzáskor (systole) vétetik

észre. Minden okok ша, nézet. [ранец

harezoltak, 4hegy eredelileg a sebzési

behalásv kövelkeztébeu kevós ver чаш

kia szlvburokba , mely azonban nem ча—

1а о1у nagy mennyiséeíi, hogar 8 шт

roknak érzékeinkre haió nagyobbulásál..

kontalás álial: ki lehetett. vokaa тираду.

А ver:an hlgahb részei` lölealvatván,.SZÍV

tágnláskor а mellsó’ szívfaluak a ~lélig

megaludt lés enyekes vérnel havent szlv

buroktól való elszakasziása által швам.

ezen Rinebb emlilett., szakadozolii, igen

erös s а tapiniás érzékére is vhall» Шве]. '

Következö napokon a beleg ereje

növekedett , az étvágy visszallêxt.v ‚ а kä

högés ritkább leu.; a kiköpés azonban

még- mindég elég böséges vala, a sziv

mindinkábh közelebb mozdult rondes.

helyzetéhez, a szívhurekbani zörej Ар

rilis Шёлк egészen шведам, тешит

pon, szinte elössör hallatszolt, язву fiiil` 6sV

lemenó' ezimelnlâlkülil mellhártyaJéle (16;

zsölés. A láz-as mozgalmak, `köhögés és

légzési nehézségek enyhülése, s azer6~

nek. növekedése тент Паззапкёщ а bak

iiidö'ben is visszatért a légzési zörej, а

Adllrzsrzörej kisebb lett, s; a beleg, rimánf

квашни Aprilis 25611. baza. мощами,

ше1у паров а hátulfée alul létezö tampa

konon каш, semmi. .rendellenessóg sem
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vela többé található. -Ezen esst, паду .'

f0nlosságàn kivül a második szlvhang el-.

méletére, s a szivzörejnek- vérömleny

àllali. támadásának lehetöségére nlézve',`

egyszersmind azt is bizonyit-ja,z rnin пазу

szüksége van a sebésznek a'hall g a

Lódzás es kontatás pentes studiu

mára. llyen mell-légkór (pneumothorax)

kétségkiviil már többször fordult eló'; de

az orvosok soha sem tettek biztos kórha

lárzatot, s többnyire „commotie pectoris,

haemoptöe, vagy Pneumonia traumatica“

féle kórismei kifejezésekkel elégedtek meg;

söt bonczolás által sem nyermeka` kevés

hé beavatottak liszta fogalmat arról, 'a

mi az életben történt. (Archiv für phy

siol. Heilkunde Herausg. v. Roser u.

Wunderlich 1842. 4

_ Aphorismák.

1., A szívburoklob mint önálló hán

talom elsörendûleg léphet fol; vagy má

sodrendüleg fejlödik ki, töbhnyirel a geny

nek vértömegrei elörement behatása által.

2., Edényvértellési vörösség elsó’

jele a gyuladásos folyamnak'mindcn sa

vós hártyákon; ezen vörösség шашка

lobtermény -- izzadmány -képezéséveL

3., Az edényvértellés ватт! bine.

' nyos arányban sem áll a bekövetkezendö

ömleny mennyiségével.

4„ Nincsen szívburoklob korter

mény-képzc'ídés nélk'ul. '.1

5., Minden tetemesb izzadmány bl-f

zonyos vérkorcslvegy kifejezése. .'ë'

6.,i Az izzadmányn'ak alkatrészeil

vagy olyanok, melyek a vértömegben

már jelen vannak: rostonya, fehérnye,

savó, vérfesheny; vfagy olyanok, melyekl

ezen anyagok további átváltozásábólszár

maztak. ‘ - “

8., А ,képlädékeny izzadmány‘ la?.

feienésÈ nem cléggé meghatàrzott f' mint

ho'gy az' mind a rostonyás, mind pedig

а fßhérnyés izzadmányra alkalmaztathatik. t

9., Önkéntes meghegedés elsö i6

mertetó' jele valamely rostonya-tartalmu

izzadmánynak. . :_ а;

10., Tisztàn rostonyás izzadmány

nem létezik; mindenkor bizonyos meny

nyiségíí savó van hozzá vegyülve, mely

az izzadmánynak összetartási юны паш

rozza. ' . l"

11., Hogy valamely rostonyás iz

zadmánynak gyors fölszívódása történ

hessék meg, szükséges, hogy annak pa

rány-tesleeskékre való széthulása olvasz

tó savó által indítassék meg.

12., A rostonyás izzadmàny шву);

kereszt'ul mehet az eló'rehaladó átalöku

lásnak ,fokain , azaz: életmůvesedhetik; _

vagy megállapodhatik a nyerseség szaká

ban: elavulhat; vagy a rostonyának to

vábbi átváltozásai által másodrendův izzad~

mányokat. képezhet. `:

13., Az életmúvesedésnek elsô'

nyomai minden izzadmányban ottan Шп

nek föl, hol az a meggyuladt állomány

nyal legszorosabb érintkezésben vagyen.

s» 14., Szemcsésedések, genysejtek,

magosabb kifejlödésíí sejtek, rostok, és

hártyák képezik'm szívburokbani izzad

mány elörehaladó àtalakulásának fokait.

15., Síírübb rétegek különbözö é

lelmůvesedäsl` fokot mutatnak, úgy ' hogy;

a _szívbunkon közvetlenül vfekvök legte

vábbhaladtak elô', а központi részletek

pedig legalsóbb fokon állanak. ‚ д

16;, Valamely. izzadmány  szövet

ben a» vér mint tökéletesen kifejlödötl. te

kecs minden edény nélkiil lép löl.

17. Öszöltyük - anastomoses

az anyaállomány edényeivel csak изб!»

ben гашиш meg. .___
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18., A legnagyobb kilejlódési fok,

melyet az izzadmány a szívburokban el

érni képes, a sejtszövet-rost; s min
den, az izzadmányban шашками, izom

rostokról való közlés tévedésen alapszik.

19. A szlvnek összenövése a szív

burokkal csak elörement gyuladás után

lehetséges.

20., A mészsóknak lerakodása az

izzadmány elkrétásulásàhoz vezet.

21., Csak a csontokban létezö iz

zadmányok változhatnak valóságos csont

tömeggé àltal; a „csontosodás“ elneve

zés tehát minden egyéb izzadmányoknál

szorosan véve helytelen. l

22., A szívburokbani izzadmányok

könnyen krétásulnak el; amint általában

izzadmányok csak olyan helyeken mészül

nek el, melyeknek szomszédságában cson

tok vannak lerakva.

23., A fehérnyés izzadmány ke

vésbé életmíívezékeny (organisations-fá

щ), miért is könnyen beáll a genyes

szétfolyis.

24., Nagyobb savós kiömlés aka

dàlyozza a szívburok lapjainak viszonyos

érintkezését, ekképpen tehàt a dörzs-zö

rejnek és összenövéseknek származását ís.

25., Az elsô'rendů vérfolyásos iz

zadmányban legkisebb nyoma sem lát

szik valamely hegedménynek.

26., A vérfolyásos izzadmány so

káig áll ellent a fölszivódásnak, lehetösé

ge azonban el nem tagadtathatik.

‘- 27., A genyes izzadmány minden

képlenyböl fejlödhetik ki.

28., Genyképzödés elsó' foka akez

dödö életmůvesedésnek minden izzad

mànyban.

29., Alaptalan tehát а genyes iz

zadmányfól' vàló félelem, mely szájról

száira tovább terjed; minthogy eló'rement

genysejtek képzödése nélkül rostok vagy

hártyák fejlödése nem lehelséges.

30., A szívburokhoz legközelébb

álló része az izzadmánynak gyakran ros

tokat mutat már, a távolabb esó' részle

tek genysejteket; tehát egyenetlen kifej

lödési fokozat van jelen; kedvezö kort“

mények közt minden genysejtek késöb

ben rostokká változtatnak által.

31., A középbe zárt genyes folya

dêk, a szívburoknak gyenge behatása

és a képló'dékeny savó hiánya következ

tében elavulhat, vagy elkrétásulhat.

32., Azon következések, melyek

valamely genyes izzadmánytól szàrmaz

tattak, csak akkor jöhetnek elö, ha а

genyes fölolvadàs az egész tömegen át

hatva terjedt el, s annak további kifej

lödése többé nem lehetséges.

33., A gyuladásnak igen nagy fo

ka, s a betcgnek igen elgyengült élet-e

reje legközelébb okai az átható, állandó

genyképzödésnek.

34., Az eves izzadmányr semmi visz

szonképzödésre többé nem képes.

35., Van a szívburoknak egy lé

genyessége (Pneumatosis), mely eves iz

zadmányból jövö szesz-kifejlödésnek kö

szöni eredetét.

36., A gümös kórfolyamnak léte

zése egyéb életmüvekben, lehetségessè

teszi a szívburokbani izzadmàny egyik

rêszéuek beszú'rödött gümó'kre való át

változásât.
37., Ezen gümöknek ellágyulása és

elevesedése a legritkább esetek közé vol

na sorozandó.

38., Minden szívburoklob részle

tes szélhůdését tételezi föl a felületes

izomrétégeknek.

39., Ezen behatásban az izomál

lományra és az összes vérkeringésre ta

J
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lál az ezt kiséri'í kórjel-sorozat elég köny

nyen megfogható magyarázatot.

40., Csak ritkán áll fön Szívburok

lob magánosan; többnyire más neùlü lob

folyamok, leggyakrabban a heveny íz

csúz kiséretében jelenik meg. v

41., Csak a természettani kórvizs

gálat képes minden lótezése felöl táplált

kétséget eloszlatni.

42., A szívtàjnak nagyobb bolto'

zata, a szívhangnak hiánya s а nagyobb

terjedelemben hallható tompábh kon пазу

fontosságuak.

43. Dörzs-zörej csak igen fris гозч

tonyás izzadmánynál, vagy т6г fölszí

vódásnak indultnál hallathatik.

44., A dörzs-zörej leggyakrabban

csak magát а szívösszehúzódást kiséri.

45., A híg izzadmánynak növeke

désével s a konnak nagyobb terjedelem

ben levö eltompulásával eltünik a dörzs

zörej.

46., Nincsenek bizonyos ismertetö

jelek, melyek szerint az izzadmánynak

vegytani minô'ségére következtetést vonni

lehetne.

47., Minden izzadmány-idomok közt

legkevésbé terhes a savós izzadmány.

48., Nagyobb terjedelmü- izzad

mánynak fölszívodása elösegiu' a szívmû

ködést.

49., A híg terménynek kevesbü

lésével a szívburokban , a többi testnek

vizkóros fölpuffadása is‘ kisebbedik. 1':
Y 50., Nincsen egy kórjel sem, mely

nek jelenlétébó'l biztosan lehetne a szív

buriknak összenövésére a szivvel kövei
Ykeztetést vonni. ‘

51. Helytelen, ha eldó'deink mun

káiban a szivburoklobra föltétlen bal 365;
lat mondatik ki; lgyelkran gyógyul ez s ‚

valamint. minden lobfolyamok, úgy ez is

bizonyos jóslatl kórjeleketl nyilvánít.s_

52., Heves, eröszakos lázroham

_nagy fokára mutat a származandó 1161116

lomnak. ` _ a., „ - - ‚

53.‚ Mär 2 - 3ik napon кашев

kezhetik be a halál; nem ugyan tulságos

mennyiségü izzadmány, hanem szív-szél

hůdés következtében.

54., Eröszakos elterjedt szívütés,

erßsbuló’ gyengeségével, ürességével és

rendszerütlonségével az ütérverésnek, leg

nagyobb terjedelemre mutat. ъ -

 

А félharmadnapos váltólázról;

Dr Terczy Manó-, pesti gyakorló orvostó). i -i _’ 1

Irodalom.

Hippokrates az elsó', kiezen

lázról Hem it rit ae us névxalatt emli

tést teszen а Lib. Epid. l. ezen szavak

kal: „Егбз borzongással szövetkezett

folytonos heven'y lázak, melyek soha sem

hagyának tökéletesen félbe,$ természetük

re nézve félharmadnaposak (Haemitrilaei)

valának; melyek egyik nep gyöngébbek

nek látszának lenni, máslk nap ellenben

¿már hevesebbek, s egészben mindinkább

erô'sebbek levének“. A hemi elöszó ha

>sonlóla deák веки-1162, s vele oly 16

zat -akar kifejezni, mely harmadnepos s

egyszersmind f_olytonosA hevenyláz is.» -¿

_ . Galen következöleg órtelmezi @fél
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harmadnapost': „Félharmadnapoïl láznak

ион folytonos heveny lázat nevezilnk,

mely ugyan soha sem hagy tökéletesen

félbe , de egyik паров, vagy éjszakán

enyhébben , a másikon pedig hevesebben

lép Rik“ S ismét'. „A félharmadnapos-f

összetéve egy mindennapi folytonos segy

harmadnapos vàltó»lázból. - Támad szin

le harmadnapos váltólázból is meghosz~
yszabbltott.~ rohamokkal, s ha enged, is

méç harmadnaposba megyen által.“
‘rn 'l "Sauvage és Forestus a fél

hal'nnnlnapost ůgy lekintik, mint egyik ne

Imetà a fol'yto'nos láznak; 4összekötve har

Iinadnapos vältólázzal, s azt több >alosz

Шуга osz'tják föl. Az elsö valóságos s

älfélbarmadnapost különböztet. meg, mely

utolsó nem oly lleves s rövideblb >illeigtaîj't.

Behrends három nemet kulön

bözlet meg: Celsius félhiaì-mad

naposa, kettös har-madnapo's váltóláz

biy hoszan 1artô rohambkkal, hogy sem

mi félbehagyások sem jc'ínek erlö.Swieten (Hippokrates)Ä félharmad

naposa, összeköttetése еду folytonos s

egy harmadnapos чашами 3.)-Gale-_n

félha rmad n ар o s a összeköttetése egy

mindennapos s egy harmadnapos váltó

láznak. В иг s e r iu s emlitést tészen a

félharmadnaposról ezen czim alatt: de

febribus continuis compositie, vel propor

tionatìs, vel complexis, s' azon véle

ményben van', hogy az, harmadnapos

vállólázból s mindennapos folylonos eny

hìllö lázból vagyon összetéve.

F r a n k P é t e r a félharmadnapost

a „тете remmitientes spuriae“ közt

iria le.

— Minderer és Frank lós. „Не

т1‘1гпаеив Daciae“ név -alatt ‘egy

палача - 01511—65 alsó Magyarországban

nylxrban uralkodó veszedelmes lázat. ír

nak'le ; a leirás , melyet lezen betegség

röl adnak, leginkább Hippokrates шпаг

madnaposához hasonllt.

'Hufeland ïez alatt ol'yan váltó

lázat ért, mely folytonos lázzal van ösz

szekötve. Az alapkór, ‘véleménye sze

мы, а folytonos lá'z, mellyel aváltóláz

egyesül.

Schönlein а félharmadnaposról

az alliasi folytonos lázak közt teszen

emlitést, mely is minêen, vagy harmad

паров váltólázzal szövetkezik.

Ezek röviden elr'íadva а szerzŕík

véleményei a félharmadnaposról. Honunk

egyik részére nézve, hol а váltólázak

helyjárványilag uralkodnak, ůgy hiszem

igen готов, ha figyelmünket ilynemü lá

zakra forditjuk, mit is jelen gyenge ki-

sérletemmel tenui bàtorkodom.

Kórjellan ¿s Iefolyáx.

Mindenek elött rövid rajzát akarom

adni ezen láznak. Oly tájakon', hol hely

járványilag, vagy oly idöben, melyben

járványilag váltólázak uralkodnak, ren

desen, ha az évfordulati járványos alkot

mány tetöpontjàt ért'e el, többnyire nyár

ban , шву ehhez legkö'zelébb esö hóna

pokban heves lázak tíinnek föl, vagy

pedìglen az elsó’ rohamok minden, vagy

harmadnapos nyomdàval, de melyek a

3 -5ik napon magasabb fokot érnek el

s folytonosokká válnak; ekkor rendesen

egészen elvész a félbenhagyó nyomda,

söt az enyhülések is rövidek, de nyom

daszerüek; a Iáznak ekkor rendesen in~

gerlékeny, lobos, epés,5ideges, vagy

idegszélhüdéses jelleme van; az alhasi

dúczrendszer, s rokonszenvileg a gerincz

és agyrendszer mélyen meg van támad

va; a màj erösen bántalmas; ha tetö

pomját éri el, mi rendesen az 5 és 17ik
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дат ttlrténík, akker ay beteg ardúcz

rendszer, -vagy a dúcz- es agyrendszer

szélhůdése következtében hal meg; vagy

gyengébb kóreröshhlések Wvëtkeznek'fa

láz félbehagyóvá válík, minden», Фазу ne

gyednapos nyomd'ával, s~ aV Медведям

pedig tetöpontját elérvc enyliül, vagy lsanként egészségbe megyeń által. Ezïa

félbe is hagy; mely félbehagyásra több

nyíre, de nem mindég, Hippokrates

mond-Asa alkalmazhaló: „Febres autem

quocunque modo intermiserint, bonum“,

ilyenkor gyakran történik, liogy а követke

‚26 kór-erösbülések gyengébbek lesznek,

vagy hogy rondes félbehagyás áll be, s a be

tegl meggyógyul; azonban szinte megtör

közönséges, ingeriékeny-ide'ges bélyegu

félharmadnapos váltólázn'ak I'efólyása.

A> mult évtizednek пазу йёгчб‘пуа

óta a félharmadnapos is недвижным;

3е11етте1 jen е16. Lame-refieres# e166

b'iétöl különböznek. Ttíb'bnyire eleintee

rös hidegség áll be ; néhány óra mulväfa

hidegség kissé enged, a Бесов Belsö' h6

ténik, föképpen ha ezen idéípontra semmi séget, nagy пуи311а1а11апв‘6връ‘ёз звени

-tekintet sem fordíttatik, hogy ogy utolsó AérezyaA впавшим ês--homlolàtâion na

lheves és halàlos kórerösbillés áll be.

Kórjeltan. Ezen

rek sorozata szerint kivánom elöadni , s

gyobb паштеты mutatïozikï; a' vég

betegségnek tagok- hideg'elè швами; az' тетка:

kórjeleit rendbe, az életmůves rendsze egész roham alatt alig- érezhetö, kiesi,

igenlgyors , gyakori, könny'en' elnydmha

mindenek elött u vér-keringéséit,.vagyis tó, чаду lassúbb; а- légzés gyors, ren

A lázas kórjeleket. A beteg

ség többnyire ег65 hidegséggel шаб

dik, az erre követlieezŕí> höség igen ter

hes, пазу nyugtalansággal összekötve;

_nz érverés а hidegség alatt kicsi,.. ke

mény, gyors és gyakori; beálló izzadás

kor lölemelkedik, teljesebb. Enyliillések

rendesen reggeliI órákban _állanak be, né

ha tökéletes félbehagyáslok is;- a láznak

ezen menete megmarad többnyire. az 5ik

és 9ik,napig, а mikor aztánlheves e

ró'sbülések állanak be;v а yláz ekkor igen

rövid enyhidöt tart, s ezt is csak min

den 3-ik napou., hogy azután annál he

__vesebben léphessen föl; ez rendesen a

11 -- 17ik_ napig tart, mely idö alatt a

beteg vagy áldozatáui .esik a' kór heves

ségének, vagy ,valóságos birálatok- iz

zadás , húgy, székeles vagy vériolyás àl

tal--állanak be, s а beteg meggyógyul;

vagy, а mi gyakrabban történik, a be

tegség hosszabb kórenyhäléseket, néha

félbehagyásokßßképez, erre rövidebb és

Меню; reg-geli Машут rövidv именую

-iesek - штатив зова зети àll

|nak be; az enyhuläs ideie alhtt'lölemél

kedik kissé. az érveî'és, a»l lêgz'és'nyugo'tl

tabbá чаща 8-1! napon'erßseli)

a roham. читают már az e'i'söi-na

pokban van; a következökben’ a 'Mille

vessége mind вишь nö'vekedlk'; а Баш.

182611111665 kevetkeztében áll' be; de' la

lámozgalm'ak alatt föléledt'- cselekvöëég,

повезеьь emi-es, а vegmgnrmefgmeié

gedése, àl-lalános meleg izzadáe шиш!

koznak, akker а beteg veszélyen kivńl

lvan; a láznak kis'ebbedése ezutá'n 115115

нуй‘е lässanként magy elßre; az ввезе

ség ritkán'. а harmadik, rendesen а hä

~todlk s .szon> túl esö heten térvissza; a

катушкам meghosszeirhalnak, aA Её—

véshé heves erösbülésekl щитами;

félbehagyások is állnak be', свете-шт

dennapos, késííbb'en, шипит (Saki

hónapokbanz, negyednapos nyonidával;

ritkábban шипа, gyak-rabban мажет,

3e
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vagy hármaztatott negyednaposként; téli

hónapokban a beteg láztalan marad; e»

zen betegség után többnyire, mint a leg~

több öszi váltólázak után, tavaszkor új

lázkitörés ш ki, mely néha eleinte min

dennapos nyomdával kezdödvén, tiszta

harmadnaposba megyen által; ezen har

madnapos váltólázat birálati lázidomként

kell tekintenünk, a fölébredt és elrende

zett természet-gyógyerô' aztán alaposan

és tartósau gyógyitja meg anyagi birála~

tok által az életmůségnek mélyen gyöke

rezett bántalmát.

Az idegrendszer kórielei.

Az idegkórjelek rendesen a lázjelekkel e

gyutt járnak. Mindenek вши а rohamok

körszakossága mindenkor jelen van; az

elsö napokban a betegség néha nyilvános

félbehagyásokat mutat, úgy hogy a köz

nap egészen lázmenten jelenik meg. A

hidegség után mindenkor az önkéntes iz

moknak általános levertsége áll be; a

hévszlllö folyamat igen föl van magasz~

talva. - Ezen általános idegállapothoz

gyakran gyomorzsába (Cardialgia) свае

lakozik, fejfájással összekötve, mely ér

zékeny ésnöidegkóros egyéneknél émely

l_géssel párosulva, erös és tartós hányást

von maga utàn; ehhez nagy nyughatat

lanság csatlakozik, elolthatatlan szomjjal

s hideg ital utáni vágygyal. Kórenyhlllés

kot ezen ideges tünemények szinte enged»

nek. A betegség eló'haladtával az 5— 17

nap közt a magasabb idegkörök is bán

talmasak; а gerinczrendszer mozg-izgató

készîlletével s föképpen az agyrendszer

szenvedö; reszketés, inrángás és örjön

gés áll be, ез utolsó mint csendes, gyak

rabban mint dühös 6rjöngés.- Miután a

kórtünemények a leg-is leg-föbb fokot. ér

tek el, beáll vagy az idegrendszer dúcz

tköréböl eredö szélhůdés, melyhez ren

' lì

desen az idegrendszer fölsöbb köreinek

szélhfidése is csatlakozik. Ez a záriz

moknak szélhůdése, reszketö érverés,

hideg, tapadós izzadás és nehezebb nye

lés által nyilvánul. Vagy lázenyhülések,

söt félbehagyások állnak be, s az ídegkór

jelek а lázasokkal együtt s egy arànyban

tůnnek el. A dúczszélhůdéses idomban

változtatott alakban lépnek föl az ideges

kórjelek. -Mindenekelôtt a hévkészités

igen meg van csökkentve; az idegbánta

lom legnagyobb fokon van a dúczrend

szerben központosftva, s ebben különösen

a meny- és májfonat (plexus coeliacus et.

hepaticus) görcsösen, gyomor- vagy mái

zsába (Gastralgia, Hepatalgia) formában,

megtámadva; e mellett nagy mértékben

fol vagyon magasztalva a bolyg-ideg (n.

vagus) érzékenysége és ingerlékenysége;

ez mind könnyen az ellenkezö állapotba

t. i. a szélhüdésbe megyen által ; a ma

gasabb idegkörök ritkábban vannak meg

támadva, néha mégis а gerinczrendszer

nek mozg-izgató kész'ulete, mi avégta

gok görcsei által killekezik.

Az el- és kiválasztó élet -

můvek kórjelei. A börmunkaság a

betegség kezdetében s öregbedésével

többnyire le van nyomva, a Ьбг száraz,

élet-telj nélkuli, világos sárga, vagy sö

tét sárgakóros szinû. Az izzadás, mely

eleinte igen csekély és részintes, а be

tegség magas fokán bò'séges, tapadós

vagy pára-forma. Bó'rkütegek állandólag

nincsenek jelen, különben pedig а paté

csok, vérömlenyek és vérpontok (ре—

techiae, echymoses et vibices) azok, me

lyek gyakran igen elterjedve jónek elö.

Ritkábban fordul elö a csanálany (urtica

ria) és а köleseny (miliaria). -A húgyel

választás szinte csekélyebb az egész kör

lefolyáà alatt; szine mindég barna, Vilá
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gos barnától egészen a sötét. fekete har

náig; továbbà síírů s vagy nebéz felle

get, vagy 6165 nyàkos 'nlledéket képez ;

а betegség vége felé világosb színüvé

válik, 5 vöröses ülledéke van.- A tüd6~

nyákhártyának elválasztása ritkán megyen

tetemesb változáson kereszt'úl; a 1611-056

tornának nyákhártyája azonban 611611116

lag meg van támadva. A nyelv az elsö

kórszakban sárgára van bevonva, a kór

fó'fokán igen száraz; elsö napokban nyál

ka- 65 sárga vagy zöldszínii epe-hányás

611 be; 6 betegség föfokán vagy hasszoru

lás, a vékonybeleknek lég 611611101152616

kifeszülésével együtt, vagy pedig epês vér

has van jelen. А ml'íködésébenlegnagyobb

mértékben bàntalmas màj nagy mennyi

ségíí kóros epét választ el; az epefesteny

egyszersmind minden el- 65 1:1ч6165211116

пуо1:1102 , 561 6 vérnek egész tömegéhez

vagyon vegyülve, mi a vérnek 5616156

gos, a haematinnak folbomlásából 6116,

megbetegedésére 1110161, 5 611616005 561

gakóros korcsvegyet nyilvánít. -A dúcz

szélhüdéses idomban más alakot 11111161—

1161: а kóros elválasztások: a küllem nem

sàrgakóros, a hör színe szennyes, 52111

ke-szederjes, az ajkakon, kéz- 65 lábui

jakon kékes. Hůgy csak igen kis 111611611

ben választatik el, 5 rendesen nem sötét

szinû, nem zavaros; a nyelv nem sárga,

hanem csak fehéres nyákkal van bevon

va, néha egészen vörös. Erös hányinger

van jelen, gyakori nyálkás, néha sava

nyús-éles folyadékú hányással; a 1161111

'nr'nlések igen csökönösen vissza vannak

nyomva, vagy híg nyálkás hasmenés van

jelen. Az epeelválasztás maid nem 056

52еп folakadt.

Ezen kórjelsorozathól könnyen lát

hatni ‚ hogy ezen betegség töhbféle idom

ban jelenikxmeg. Két formáját helyesen

meg lehet kulönböztetni s az elsöt.: F 61

harmadn aposnak ingerlékeny

jellemmel; a másodikatl pedig: Fél~

harmadnaposnak ideg-, vagy

dúozszélhůdéses iellemm el ne

vezem. Az elsô' 1511161 1161 ч61102а111611 je

lenik meg: ugyanis a) mint patécsos;

és b) mint. sárgakóros vagy epés

félharmadnapos.

A betegség kim ene tele: 111161111

165 vagy halál. Néha azonban a betegség

utókövetkezményeiként egyéb bántalmak

is állnak elfi ; mindenek 01611 kulönféle í

domu váltólázak, gyakran húzamos gyo

mor», vagy májzsába étundorral 65 seny

ves kulemmel; vizenyek 65 hasvízkór. 4 i

A betegség minden embert nem- 65

kor-különbség nélkül támad meg. Mind

6261161 mégis közép 65 érettebb koru em

berek nagyobb hailammal birnak ezen bev

tegség iránt, mint gyermekek és 63565

1611у01:. l

А betegn'g terma'ßete. t

Ha a váltólázakon sorban megyünk

keresztlll , az álarczos váltóláztól kezdve

a félharrnadnaposig, 161111 fogjuk, hogy а

környékes (periph.) idegeknek s különösen

az idegrendszer dúcz-körének bántalmas

léte mindenek fölött tünik ki; 161111 fog

juk az idegek kórállapotainak egész sorát,

melynek egyik végsöjét. az álarczos vál

16162, mint 115216 idegbaj, a másikát pe

dig a félharmadnapos mint erös 160511611

1610111, a vérrendszernek hason szenvedé

sével összekötve képezi; s a hol a 10116

11101: 65 lázszünetek közt körszakosság

6262: 111111115 àllandólag mutatkozik. 

Széke ezen idegbántalomnak, mely a 11611

16111165 ídegeknek csak dynamicus 65 nem

életmüves részét. támadja meg, a 1111115`

lekböl tünik Шёл-1613161: is a: 160316011



250'
A lfellaarmadnalaios váltólázrólf- Terczyl`

szemekidúobkörére vonatkoznak. Az ál

arezos, mely az агу-65 gerinczidegek

ben fészkel, szinte csak olyan idegeket

támad meg, тетенек dúczaik vannak.

Ezen _dynamicus .idegbàntalomnak oka 7a@

megváltoziottl.beidegzésben, különösen a

muy-, màj-,és vese-fonatokéban fekszik,

bol a dúczidegek ivezetô-kéfpess'égánek

(Leitungs-fähigkeit) rendszerůsége арту

és dagályként vállozik, s minthogy а

clúßzrendszer a 4vérkeringést és minden

elválasztásokat izgatja, ezen szabályta`

выдаешь hasonlóképpen ezen rendsze

rekben kell Velc'í jänniök. .lobb kifejezés

hiánya miam ezen Шаром, а mozg-.izgató

készlllet görcseilŕíl való Amegkülönbözteté

eekv kedvéért, d ú oz g ö r с s n ek is nevez~

петь—А dúez-idegkörnek ezeneideges

gërcsös bántahna, melyhez elválhatatla

nul'- körszakos nyomda esatlakozik , „карет

ezen ook kórlüneménynek ialapját. Азов

Ьап а vérrendszer kóràllapolja minden

kétségen kivul van, s különösen a fél

harmadnapos azon váltóláz, hol az ide

gekkel egy idöben és hasonképpen а vêr

is kńrosan гнета. Ezt. a tenemények»

nek lánezolata bizouyitja. A verwmegïa»

fólharmadnaposban пазу mértékben 111111

wlmas, emi `az 4igen heveny és zendüle

leefde -nlindaniellett nyomdaszerií kórfo

lyamotokozza. Elôuralkodó a visszeres

fdhérnyés vér-korcsvegy, melyhez gyak

ran a`heiegség további lefolyása alalt a

sülßyös l(soorbutica) csailakozik. Её] kell

vennünk,_=hogy a `vérelerneknek vegyará

nya mindy mennyi, mind minöségileg kü

lönbözöleg van megváltoztatva, melyek

az idegrendszert is ehhez megfeleló'leg

hangolják által, s szabályszerütlenségé

nek egész l külekezési {шайбы .niegváltnrf`

ИШЬ Е2 а kórfolyamnak кёъгыеъаым

Шсэбпёи: LA fehér'nyés vérkoros

i

i

vegy fölbornlás-, тазу siilyös vérkores

vegyre‘hajlik, vagy is a véreleny (hae

matin) szétbomlásn'ak ered; -`itt az e

gész idegrendszer fölingerülve, a llév

mérsékiet fölmagasztalva tünik eló’,' a vér

ne'k màj-,bélcsö-,vesék-,és börre történó'

kóros `lerárkoda'xsai dúsan, néha blivsége

sen -vanna'k jelen, ez azáltal a betegség

ama foi-mât nyeri, melyei. szabályosnak,

vagy ingerlékenynek (erethisticus) neve

zünk; ezen idom ‘módositva is jön elô',

а mint 1. 1. vagy а зШубз -vérkorcsvegy,

чаду -a szabdaszeriitlen epefesteny  a

vériesteny szétbomlásának következmé

nye -—— elô'uralkodólag fordul elö, mire

aztàn a kórfolya'm vagy patécsos, vagy

sárgakóros alakzathoz hajlik inkább. Il. A

viszeres-‘fehérnyés verkores

veg y пазу fokot er el, minden szét

bomlásrai hajlam és lerakodások nélkül;

a vdi'mzidegrendszer félszélhüdéses Шаг

potan vagyon, a vvhévmérséklet kisebb,

а v-érnek kóres lerakodásai majd nem e

gészen -megszíínn'eh а kórfolyam esak'a'

véredényekre szoritkozva шиш elli ; ez

által a betegség -az-idegs-zélhüdéses ido

metnyeri. '

Ko'rz'sme ¿s видевшим/1.
) г

AAxrégiés új kernakikórtanorai egy

kóridomot liélharmadnaipes (Heniitrilaeus)

névvel jegyeziek meg, s aunakkülönféle,

többnyire a betegségiokàlól kölcsönzötl.

foemáít és osztályait írták le; анаши

veve azonban a leglöbb és legkfitünöbb

kńrlanorok szenint meg .van alapiwa:

hogy .af-félharmadnapos váltóláz - lely

tonos ée harmadnapos váliólázból össze

telt betegség. Az újabb kornak 111113115:

lull elet-kórtani ismereieinél,., s a_ kórfo

lynmoknak тыуаьь— folfeeásámál Теша bá.

toekedom ezennel l¿kisérielllîéppen' .ezen
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keridomnak kórìsmei jeleit fölàlli'tani úgy,

hegy а régifaz újabbal összhangzásban

maradjon.

‚ А kórjeleknek nyomdaszeri'í mene

ш, a kez-detben és végén nyilvános fél

behagyás, nz alább emlitendf'í jàrványi

befolyásokkal egyutt, ny-ilvánosan mu

так, hogy а betegségnek alapnyom

дымах/1110112 képezi; a belegség 1610

kán elöjövö kórtünemények azonban te

temes bántnlomra mutatnak, mely vilá-~

gosen egy löbbé kevesbé módosltott

hagymáz-folyamnak tüneményeit nyilvá

nitja ; ezen váltólázzal szövetkezett hagy

máz mindazon formúkban, ámbátor а vál

tóláznak dúczideges kórjelei áltul móde

sitva, jen elö , melyekben egyébkor is e

löjönni szokotl, t. i.; mint dúcz-,vagy al

hasi hagymáz (Ileotyphus) vérhasi f0

lyammal, vagy nélküle; gyakran megas

foku sárgakórral van összekötve (Typhus

icteredes), vagy patéesokknl (Typhus pe

techialis). Mind ezen idomkiilönbségeknok

többnyireingerlékeny-ideges jellemük van.

Valamint az önálló hagymáz, úgy a vál

tólázzal szövetkezett is R okita nsky

szerint mint elfajult hagymázfolyam ,

Seh önlein szerint mint ideg-gyulamos

(nevrophlogistieus), A ntenrieth sze

rint mint idegszélhüdéses, »tulejdonkép

pen pedig ‘mint dúczszélhíídéses jellemíí

наши löl. .

Ezekböl látszik , hogy a félharmad

парез (liemitritaeus) ~ váltóláz- és hagy

mázból összetett betegség. -A -váltóláz

t'obbnyire harmadnapos, ritkábban min

.denn'apos; a hagymázfolyam а körszak

nyomclaszerl'í ritmus által van módosit

va. A удивишь hagymáz-folyammal va

ló szövetkezése kórtani tény, mely, ám

bàlor némely nrvosok által kétségbe vo-r

natott, mindenekeiött шаг а jelenleg leirt

kóridom által-van bebizonyltva, ше1уг61

minden idííben a leghiresebb észlelök te

vének említést, saját 5 о1-у régi elneve

zéssel, minó’ magalaz orvostudomány.-

Továbbá ismeretes dolog, hogy nagy

váltóláz-járványokban, mint p. 1827

28ban, a váltólázzal egyutt hagymáz is

fordul elŕí. Söt nz elmélet is evvelössz

hangzásban van', minthogy ugyanazen

visszeres vérkorcsvegy` mind a váltóláz,

mind pedig a hagymàznak szolgál ala

pul. Mindazáltal azoknak véleniénye, kik

azt állitják'. ,a váltólaz kizárja a hagy

màzt‘, nincsen minden alap nélkül; hosz

szabb ideig tartó harmadnapos és külö

nösen negyednapos váltólázaknál törté

nik az, hol is a fehérnyés vérkorcsvegy le

rakódások àltal ki van meritve, s helyé

be а savós vérkorcsvegy lépett; ilyen

vàltólázi esetekben а hagymázfolyam ki

van zárva. Félharmádnapos váltóláznàl

azonban а szövctkezett kórfolyam rögtön

és rendesen túlheveny idomban lep föl.

A váltóláznak minden egyéb roszin

dulatu idomait könnyen meg lehet kiilön

böztetni a félharmadnapostól, minthogy

bär rövid, mindazáltal mégis nyilvános

félbehngyàsokkal birnak. A félharmadna

posnak ilyelén félbehagyásai csak kez

detben és végén vannak; fäfokán nincse

nek.;- Ekképpen a félharmadnapos az

agylob-, májlob, gyomorlob- és epeláztól

az idegrendszer důezkörének nagyobb

mértékben kifejezett szenvedése s ezen

betegségeknek bélyegzó' :kórjeleinek hiá

nya 61131 különbözik.

Klim/:lan ¿s elój'ù'vet.

A belsô' hajlamíló kórokokról márV

elöbb, hol a vérnek és a dúczrendszer

nek egy idöbeni megbetegedéséröl volt

szó', шьёт emlités. - A külsó' inditó
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okokhoz tartoznak a föld-világi hatmá

nyok, melyeket járványos alkotvány ne

vezet alatt ismerünk. Oly tájakon, hol

helyben támadt járványok honolnak, vagy

oly esztendőkben, melyekben ezen lá

zakra nézve kedvező járvány-alkotvány

uralg, a félharmadnapos a hő nyári és

első őszi, rgtkábban a téli és tavaszi

hónapokban lép föl- Tudjuk azt, hogy a

váltólázaknak éjszak felé határvonalak

van, mely az éjszaki szélességnek 50

—— 60 foka közt változik; a félharmad

naposról azonban ez nem áll, minthogy

minden e kór körül közzé tett adatok

ból az világlik ki, mikép annak sokkal

délibb határszélei vannak, még pedig

Europában a közép tenger három nagy

félszigeteire s a Havasok és Kárpátok déli

lejtőségein fekvő tartományokra (tehát

déli Magyarországra is) van korlátozva.

Jobban éjszak felé ritkán látszik a félbar

madnapos előjönni; híres kórtanorok leg

alább, ezek közt Schönlein is , ezen vé

leményben vannak.

или.

А kórismének megalapítása után, mi

nem könnyü dolog, s kezdetben minden

kor nem is lehetséges, a jóslat mindég

bizonytalan és kétségesnek, többé keves

bé veszedelmesnek állittatik. Ez a kór

foktól, kórjellemtől s az uralkodó járvány

nemtőtől függ. A betegségnek főfoka nem

függ mindég egyes kórjelek zajongó fol

léptétől, hanem az ideg- és vérrendszer

erős megbetegedésétől, s a hosszabb

vagy rövidebb kórenyhülések- és erős

bülésektől.-A kór jellemét illetőleg, a

dűczszélhüdéses jellemű félharmadnapos

mindenkor igen veszedelmes; lefolyásá

ban szabdaszerűtien tüneményekkel ösz

szekötve lévén, az életet minden pilla

natban halállal fenyegeti; az ingerlékeny

jellemő azonban lefolyásában bizonyos

szabályzatot tartván, csak az idegerőnek

tökéletes hanyatlása, s a nedvtömegnek

általános szétbomlása után halálos vesze

delmes. Ennek két változata közt a sár

kóros félharmadnapos (Н. ícterodes) ren

desen veszedelmesebb a patécsos félhar

madnaposnál. Mindezt kellőleg megfon

tolván, azon kórjelekkel, melyek az ideg

rendszernek s egyes részleteinek mély

bántalmát jelentik, összehasonlítván, to~

vábbá a vérbomlásnak s a nedvek vegy

változásának tüneményeit tekintetbe vé

vén, s a járvány-nemtő menetével egy

be-vetvén _- ezekben találandjuk föl a

zon irány-elveket, melyek minden gon

dolkozó orvosnak a jóslat megalapításá

nál vezér fonalokul szolgálandnak.

Orvoslás.

Valamint kezdetben a kórismét ról

nem lehet állítani, úgy szinte lehetetlen

mindjárt eleinte bizonyos gyógytervet el

készíteni. Miért is nagy elővigyázattal

kell élnünk , hogy némely, a betegséget.

nem eléggé jellemző zajos tünemények

ellen intézett erős gyógybehatás által

helyrehozhatlan kárt ne okozzunk. Ez ok

ból mindenekelőtt az állandó és évfor

dulati járvány-nemtőt kell tekintetbe ven

nünk. A gyógyjavallatoknak mindenek e

lőtt a kór jellemét kell figyelembe ven~

niök , s azután a) a betegség, b) egyes

kérjelek ellen intéztetniök.

Az igerlékeny jellemü félharmadna

pos, első kórszakában az előuralkodó kór

jelek szerint lesz orvoslandó. A kór első

fölléptével az alhasi életművek állapotjára

kell tekintenünk, valjon a máj,'a lép , a

gyomor nincsenek-e izgatott állapotban,

melyben nadályok, pép-borogatások , s
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belsőleg gyenge savanyús italok vannak

javallva. Általános vérbocsátáshoz csak

a legnagyobb szükségben kell folyamod~

nunk; minthogy a néha hevesen föllépő

fájdalom és aggodalom inkább ideges ter

mészetű, mely inkább a meny-, epefonat és

bolygideg felmagasztalt ingerlékenységé

ben fészkel, mint valamely lobos folyam

ban. Hogy ha izgatottsági jelek nélkül az

epebőségnek tüneményei mutatkoznak:

akkor a hánytató van javallva. Hashajtó

kat, különösen pedig közép sókat kerülni

kell. Ha az első roham után tökéletes

félbehagyás áll be, s ha a kórnemtö o

lyan , hogy szerinte a kórismét biztosság

gal meg lehet határozni . akkor még egy

másik rohamot kell megvárni, s az erre

következő félbehagyásban a különszert

adni. Ekkép gyakran még lehetséges a

betegségnek további fejlődését meggátol

ni. De ha az első roham után semmi

félbehagyás sem áll be, s ha az ingerlé

keny-lázas állapot folytonosan áll fon, ak

kor klna nem alkalmaztathatik, sőt ár

talmas; ekkor a kórfolyam főfokát éri el.

Itt szükséges leend a kórfolyam idomára

tekintenünk, s az orvoslást a szerint el

intéznünk, a mint a betegség vagy pa

técsos idomban, bélhagymázként vérhas

kórjelekkel, vagy pedig sárkóros hagy

mázként külekezik. Itten minden, a kór

ellen ajánltatott külső és belső szereket

kellő vigyázattal kell használnunk, a nél

kül hogy a félbehagyó alap-bántalmat sze

münk előtt vesztenők el; mert előjöhet

rögtön a betegség fő fokán egy félbeha

gyás, vagy tetemesb enyhülés, mire gon

dosan ügyelnünk kell, minthogy ez a leg

alkalmatosabb és semmikép el nem mu

lasztandó pillanatot képezi, melyben a

különszert elegendő hathatós adagban kell

adnunk. Itten a klna-sók elsőséggel bir

nak a kina'néj fölött, s ezek közt ismét

különösen a sósavas klnal.

A dúczszélhüdéses jellemű félhar.

madnapos nehezen orvosolható bántalmat

képez. А roham többnyire erős foku gyo

mor-,vagy májzsábával lép föl, úgy hogy

a beteg szüntelen hányingert érez, s

gyomrában semmit sem tűr el. A gyo

mornak és májnak ezen állapotja össze

hasonlítható az önkéntes izmokat ellátó

idegeknek rezgő szélhűdésével Paraly

sis tremula), mely csekély alkalmi ok ál

tal könnyen teljes szélhűdésbe megyen

által. Ezen gyomor- és májzsába a be

tegségnek egész lefolyása alatt van jelen,

s csak rövid időre enyhül a többi kórje

lekkel együtt. Ezen kóridom orvoslása

a legnagyobb vigyázatot igényel, s óva

kodni kell bár mely osztályhoz tartozó

szer adaglásától a legkisebb adagban is,

minthogy izgató szerek, bár mily nemüek

legyenek is, a legnagyobb fokig magasztal

ják föl a gyomor-fájdalmakat, s közvet

ve tökéletes szélhűdést hoznak elő, mit

a hodár szerek közvetlenül s igen hamar

okoznak. Legjobban ti'ír _el a beteg hideg

vizet, s ezt is csak kis mennyiségben.

Sőt egyszerő csőrék is, melyek a csökö

nös hasszorulás ellen alkalmaztatnak, a

gyomor érzékenységére hatnak-Ezen

állapotban csak külső szerektől lehet se

gélyt remélleni. Mindenekelőtt, ha gyu

ladás van jelen, nadályok alkalmaztas

sanak a gyomor- és májtájra, s a bőr,

különösen az alsó végtagoké, mustárpé

pekkel ízgattassék. Ha kórenyhülés áll

be, akkor kísértessék meg a különszer

alkalmazása, még pedig bőralatti módon;

ekkor a különszereket bodár, vagy bo

dár-élesekkel lehet összekötni, s azon vi

gyázattal kell élni, hogy a hólyaghúzó

ne alkalmaztassék a bántalmas gyomor,
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vagy màj közeliben, hanem távolabb, esó’

részekre , legczélszerübben az also vég

ragokra. Csakglakkor, midön a betegség

nek hosszabb ideig való tartása után , 3

a legnagyobb elövigyázatlal és 110010111—

mel mind az orvosok, mind pedig 0

beleg részéröl, az alhasi életmfiveknek

érzékenysége cnyhittetett, s a gyomor

azon állapotban van, hogy egyet mást is

képes eltûrni- csak akker foghatunk a

különszerek belsöleges alkalmazásához is,

de ekkor is összekötve azokat drastìcus

hasiîajtókkal, melyeket a belegek rende

sen eltiírnek, s melyek azon okból van

nak javallva, hogy általok a pangó еро

el- és kiválasztás ‚ s oz egész körlefolyás

alatt csökönösen szor'ult volt has ismét

rendbe hozassék.

(Fölolvastatotl а budapestì orvosok

k. egyesületének 1844iki sept. 31300101

101011 iiléeében.) '

we“

Тег-тега.

Jankovicll J., nádorudv'ari

orvos, s budapesti k. orvosegye

3111011е1пб11,а1бпет111011 сдуе

sillet tisztújitási és tagvàlasz

lasi ünnepélye alkalmával tar

tottbeszéde.

Tekintetes ludós egyesületl Alapszabá

lyaink értelmében gyiillünk e mai napon 632

320, azon czélból, hogy egyesületünk alaki

tása névnapját kellöleg ünnepelhessiik meg.

yEzen iinnepély alkalmával elöször is szúmot

adandunk munkásságunkról, elölerjesztvén,

mennyire és mikép közeliténk azon czélhoz,

melyet egyesületünk magának kitüzött vala.

Továbbá új tisztviselöket és tagokat 12111032

tandunk, és végre egyesületünk ügyvitelébe,

ha szükségesnek találandjuk, czélszerü javi

tásokat teendünk.

Tudományos munkasságunkat csak ál

laiánosságban egy két szóval kivánom erin

ltieni, minthogy évi szorgalmunk eredmé

ynye'il'. jegyzö úr úgy is részletesen fogja 016

sorolni. Ha tekinletbe vesszük 02011 tiszlell.

lagjaink csékély számát, kik munkálatainkhoz

tettlegesen járullak, méltó 'óntudattal léphel)

nénk némely küll'óldi társulatokkal a sorom'»

póba; meri. bizton állithatjuk azt, mikép

munkálataink ez évben aránylag elég ered

ményesek valának. A vitatkozás 0121 bocsá

Loli tárgyak minden oldalról a lehetöségig

fólvilágosinalván, némi új eszméket 5011032

telœk. melyek 0 3000011000010031 máiyebb

kutatásra, s további vizsgálal'ra inditákg~s

minthogy föladatunkat 110111 111016 rendkiviili

ujdonságoknak szönyegre való hozatala ké

» pezé , azt igyekeztünk leginkább szigoru és:

lelet s alapos vitatkozás által fölvilágusítani.

mi leggyakrabban söt naponként 016101010!—

122111.` benniinket leginkább érdekle,. s mind

02 ideig eléggé kifürkészve s méltányolva

>nem' vala. [me igy kivántunk gyakorlati éle

tünk követeléseinek tehetségiink szerint meg

felelni.

Meg kell azonban öszintén vallanunk,

hogy egyesiiletünk cnnél többet s 01601103

bet végbe vihetett, s eredménydúsabban mii

ködhetett volna, ha kebele'ben minden tag

12113 lehetségeihez képest aránylagos buzga

lommal birna. De iájdalom, számos taglárs

1005 üléseinkbon is cgósz éven által egyszer

is alig jelenvén meg, pénzbeli adózásán ki

vül, tudományos munkálatainkban 301111111 részl

Asem veit, л

És valóban е részben 0 111120101 siilyá

val senki sem mentheti _1nagát; én legalàbb

nem ismerek a két városban orvost, ki hi

101010 által annyira el volna foglalva, hog)r

egyesületünk üdvös czéljáz'a hónaponként

еду-1101 (3101 110111 szentelhelne. Vagy talán

a részvétlenség onnét származik, minthogy

gyüléseinkben semmi érdekest sem 101011101

ni? Nom hiszem, hogy втравил találkoi

n 1
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nék annyira hiu és elbizott orvos, ki ezen

hiedelmet keblében táplálná. Hisz azért gyü

lekezünk össze, hogy eszméinket s tapasz

talatainkat kicserélvén, kölcsönösen tanitsunk

és tanuljunk, s e tekintetben mindeuki ha

szonnal fordulhat meg üléseinkben. De ha a

zoknak éppen semmi egyéb vonzerejük sem

volna, mint az, hogy a tagok ügyfeleikkel,

kiket néha hónapokig sem látnak, összeta

lálkozván, rendük s hivataluk viszouyairól

tanácskozhatnak - már ezen egyetlen egy

szempont is eléggé ösztönözhetné a tagokat

az ülésbe való szorgalmas megjelenésre.

Soha sem volt pedig az orvosoknàk na

gyobb szükségük barátságos egymásértés,

iigyfeliség- és tudományos kölcsönösségre

mint éppen a jelen korban, midön az orvo

sok tekintete naponként mindinkább mélyeb

ben sülyed ; - a jelen korban mondám, mi

_dön már sokan a nemorvesok közül tágas

orvosi ismeretekkel *) s magas miveltséggel

birnak, elkerülhetetlen sziikséges, hogy а

ki közbecsüléshez, érvényességhez s kóvet

kezöleg bizodalomhoz is kiván jutni , alapos

tudományossággal, tapasztalàssal, miveltség

gel, világ- és emberismerettel birjon , ügyl'e

leivel pedig békés és barátságos viszonyban

éljen.

 

" Mily tágas orvosi ismeretekkel birnak unir a

nemorvesok is jelenkorunkbun, bizunyit

ja a tòbbi közt еду asszonyságnak

hozzánk iutézett, s c napokban érkrzett

német nyelven irt level-e is, melyet ime

olvasóink engedelmével egész ter-jedelmé

ben közöljiik: Hochgeschàtzter Herr Dnc

tor! In Ihren werthen Schreiben lese ich

die Andeutung eines vorangegangenen,

das mir über die “ММ eines Bandes Be

scheid gegeben bnben sollte; ich habe kei

ne Zeile hierüber erhalten, und habe desz

wegen ohne weiters Mr. A., den ich mei

nen Brief mitgab, der Nichtabgabe des

selben heschuldigt. Ihr ärztlicher Ausspruch

hätte heuer unserer Badereise auf jeden

Falle eine andere “"enduug gegeben.

Sie haben vollkommen Recht, mein hochgeschätz

ter Freund , dasz Carlsbad für lneinelu

Vater heilsamer gewesen wäre , nachdem

es anti- dyscrasisch wirkt.

Die zu nabrhafte üppige Kost, mit den

häufigen Diätfehlern ‚Я und die nnthätige

träge Lebensweise muszten wohl zunächst

dieFunctionendesGanglien-Sys

tem’s deterioriren, bis :noch das

Reaction’s Vermögen genug En er

gie besasz. hat es sich durch einem all

Gyüléseinkben elsöbbséget adánk a

szóbeli elöadásoknak, mert a tapasztalás ar

ra tanított benniìnket, hogy az élö szóval

való egyszerü elbeszélés, nagyobb tigyel

met és érdeket gerjesztett, mint a fólolva

sott értekezés; minthogy mi orvosi tárgyalá

sainkbaa nem a költészet ékes szavait, ha

hanem a mondottak valóságát tartjuk lénye

gesnek. lrott tudós értekezések, minthogy

nagyobb nyugalmat és» szigorúbb tigyelmet

ìgényelnek, inkább a tanuló-szobába, mint

sem egy ket óráig tartó gyülésekbe illenek.

Meg kell még végre ernlítenem, hogy

már többször szemüukre lobbanták7 miképpcn

egyesületünkben a német nyclvet tüntetjük ki

föképpen. E vád már annyiban is igazságta

lan, minthogy mindenkinek szabadságában

áll, körünkben azon nyelven szólani, melyet

legjobban tud. Azonban bizonyos vagyok ben

ne, hogy valamennyien örvendenénk , ha elöa

dásainkat kizárólag honi nyelven tarthatnók;

de minthogy ezt mostanában kieszközölnünk

még lehetetlen, s minthogy egyesületünk

nem a nyelv mivelését, hanem a tudomá

nyos haladást tüzte ki irányelvéül, tanácso

sabbnak tartjuk, ha az elkezdett ösvé'nyen

tovább is ballagunk, egyebként azon édes

reményben élve, hogy egyesületünk megma

gyarosodását idövel elérendjük, a nélkül

hogy a tudományos elemet, vagy éppen е

gyesiiletünk életét veszélyesztetnök.

А tisztelt, egyesületnekirántunk visclte

tett bizodalmáért és engedékenységéért kö

szönetünket'mondván, hivatalainkat ezennel

letesszük.
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einem acuten Gichtanfalle zu entledìgen

gestrebt; später al diese Naturkrat't schon

mehr darniedar lag; zeigte sich die Ar

thr itis durch jahrelange entzündliche

Reitzung der Gehirn Schleim

häute. Gegenwärtig ist sein Aussehen

gut, sein Körper wohlgenährt; doch lei

det er mehr, als je an frei er Magen

s ä u r e , au S a b u r r n I-Erbreehen , ver

bundm mit heftigen Magenkrampfe , dan

mich befürchten läszt , dasz mit der Zeit

entweder' rin inneres edles 01' gan er

griffen, oder eine allgemeine Verschlei

mung (welche ohnehin stets zunimmt) er

folgen wird. Carlsbad ist .selbst nach mei

ner geringer Erfahrung, wie Sie schätz

barster Hr. Dr ganz richtig bemerken, in

diesem Falle das allein Heilbringende.

4
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Jntézetek, társulatoka

 \ А виаарет km orvasiegyesület тёщи.

1844kî October 31kéll tartottviìlés.

halt. s в honczolat n gó'g hátsó falán медикам

tályog nyomait látatá. ltt tehát u légcsú'metsze's

nek il - úgy шлак -- semmi haszna sem le'tt

volna. Voltsk стар—“света, melyekben выше u.

наш: nem lehete в megfuladásnak 'hllajdonìtanî,

s` hol következöleg a fönenìlitett miitét шт nem

válhatott v'olnahàsznossá. Ö egyéhként 4 év ôte

mintegy Í0,000 beteg gyermek közt négy való

ságos hártyás torokkórnál többet nem látntt;

de ha ezen hetegség járványosan ůtne Ы, szán

dékozik a gyermekkórházban а légesämetszést

даю-ш. alkßlmazni, s a mííte't befolyásál'al ma

gának alapos meggyözödést szerezni; minthogy

a můtét magában bizonnyal nem veszedelmes. -‘

Ugyan Dr S cho epf egy húgykövet mutatott e

lö, melyet egy 8 52 éves gyermek hólyagából f.

e', Octoh, Slkén oldalmetsze's által vett volt ki.

A k6 villsavas volt, s 1V2 hůvelyknyi hosszu

ságu, mellsö x'észével a hólyag nyilamán kifelé

а húdcsöbe тыквами, azt csap nlódjára betö

mé: mi az eszközök bevitelét akadályozván , а.

mútételt bajossá és hoszadalmassá tevé. — Ezu

ián Dr Fleisch er német nyelven szerkesztett

s idö és helyhez nem пашней ltosszu éx'teke

zést olvalott a pará di fůrdökrö l, azokat

osztályozván, ha'tásukat kijelölvén , s а kól'ja

vallntokat megalapitván. A Штаба hatányossá

дм görvélykórban Dr. Junk о v i ch , méhhů

velytukárban Dr lllés siikeresnek, méhrákban

s hasonnemx'i vérzésekben kůlönösen a timsó-fíìr

döket D1' “Тяги er J. kákosnak (аршинам —

Dr Eckstein в fiirdökbe kiìlflendò' betegek

nek máx' otthon szoros utasitást adatni javasol;

Dr Schmidt pedig szigoru rendöi'séget és й.

jabh vegytanì analysiseket 6hajt в virágzásnak
éppen ezeknek hiányarmíatt indulnivnem akaró

magyar fiirdôintézeteknek. (Erröl mi többet is

mondhatnńnlidde meghagyjuk Sch. ига: igény

telen hiedelmélœn. Közlö.:) l,

P1'. .B al a s s а egy 1 V2 éves leánykát mu

свищ be, melyen Octob. 8án nz egyetem sebészi

kórodsíjńhan- hangl'élbe ноги.“ idegen test ál

tal замши: — légcsömetszést kedvezö >eredmény

nyel hajtott végbe. Megjegyze’ а т. tanár, hogy

e můtételtöl , ha javallvá iran , mit sem kell tal'

tani , s hogy az eddig véghez vitt hasonló mute'

tek rosz követliezményei csak а hosszas késedel

mezéböl s az ez мы n lehellési életml'ivekben

le'trejött pangásból volnának értelmezendô'k. ——

Egyébke'nt

mindenkol' а gögsípon vigye véghez; mert a. gö

gön ejtett sebek a gyógyulás után hehorpadást

vónnsk magok után. - Dr Schaep f hasonló

éi'telemben nyilatkozott t. i. a шагаем nem ve

szedelmesnek mondván; csak hogy hizonytalan,

valjòń az ¿Ital ha

szůkséges hogy в můtö в sebze'st

m'egfuladás ellen óvjuk a

croup-heteget, annak egyszersmind gyógyulását is

eszközöljiìk-e'! Néhány nap elölt orvosolt S. egy

fuladozási tiìneményekkel járó 4 éves gyermeket,

melyben a nadályok, hánytatók alkalmazása. u

tán sem állván he а javulás, a- légclö-metlzést`

kivánta volna véghez vinni ; de ez neki meg nem

engedteték. 5ik, ßìk napon azonban agyermek e

léggé szabadon lehelhetett, de mindemellett meg

Selbst mir bek'am das Trinken anfangs dcr

lauwurmen Quellen ganz ношением , so

’ entschieden, als mir später die heiszen

‘ nachtheilig waren; nach reifer Beobach

tung meiner 'Lustände möchte ich beinah

behaupten , das mein Mageniìhel mehr se

cund är ist, und dasz ich (nur im indi

viduellen Verhältnisse) viel Angeerhtes vom

Vater habe. sat. sat.

Nem létezik hatalom, mely a nemorvosi közön

ség miveltségének ezen nemét (melynek

rosz oldalát ugyan nem пищик) elfojtani

képes volna. A tudományok rejtelmei s a

nimbus mindinkább szétoszlódnnk; s nem

mand egyéb háti'a, mint magnnk részéröl

jelesben fölfegyverkezve, mint ezelött, s

m i n d e n ké p р е n kimivelve lépni в gyn

когтя élet pályájál'n. Szerk.

_we-_»
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опаздывал.

Egy év lefolyt. Folyóirati működé

sünk egy időszakon ment keresztül, mely

mivel az első - úgy hiszem ily vállalat

nál a legnehezebb is. Tisztelt ügyfeleink

némi szíves indulatiban, közremunkálása

és pártfogásában részesültünk -- a miért

ezennel őszinte köszönetünket nyilvánít

ni legkedvesb kötelességünkké válik. -

Ellenzékes nyilatkozatok, melyek az év

folyam kezdetén-- tán egyszer másszor

nem a leghelyesb modorban —- lapjaink

mivoltát s becsét rótták meg, szinte nem

találtak önhittsgézárta észre és kebelre;

sőt hajlandók valánk s vagyunk szigorú

önbirálatra, hiányunk elismerése- s lehető

javítására. Be vannak hiányok, melyek

nek mellőzése=nem tőlünk függ! s ál

talában ily vállalat Magyarhonban eddigi

több nehézségek- s gáncsoknak vala alá

vetve, mint akárhol másutt.

Azon voltunk, hogy korszerü s ve

lős tartalmu kivonatok mellett lapjaink ér

tékét jeles eredeti munkálatok által e

meljük; a tisztelt közremunkálók fárad

sága nem maradott hálánk hijjával. De

sajnos! nem nagy számmal léteznek még

nálunk olyan férfiak , kiket tudományos

ságuk s kedvező állásuk eféle munkálko

dásra képesekké tesz; azok közül pe

dig, kik minden tekintetben képesek,

van elég olyan, ki hivatása fáradozásai

mellett, nem bír annyi szabad idővel,

bog-y mindenkor,l midőn maga is kívánná,

jó kedv- és szabad kedéllyel -- az iro

dalom imez oltárára áldozhatna.

A magyar irodalomnak minden nemei
közt tán az orvosi jelenleg még leg»

zsengébb korát éli; bizonyítja ezt az ol

vasók csekély száma is. Mert ámbár a

német példabeszéd “után „a korcsmák

szaporodása szaporítja az ivók számát vis“_:

mégis most, hol a rég óta'ügyesen

müködő Orvosi tár mellett még egy

másik időszaki orvosi lap is munkálko

dik-- az olvasók csekély serege nem h_i_

szem, hogy tetemesen meg nött volna;

Okai ily kedvetlen ténynek könnyen föl

találhatók: lször. Nincs Magyarhonban

egy tudós rend sem - nincsen bizonyá

ra '- , mely annyira távol állana még a

magyarságtól, mint az orvosi. 2or Mel~

lőzvén a nemzeti s nyelvbeli tekintetet,
tisztán tudományos értékre ,l bő tartalom

és csekély árra nézve-lehetetlen, hogy

egy magyar orvosi lap versenyezhessen a

német-, vagy franczhoniakkal. „Szerkeszé

sze azúr lapjait német nyelven“ - Így

szólt egy igen tisztelt ur; `de ez a

körülményeket aligha jól ismeri; mert

éppen csak a mondottat kell ismétel

nem: németországi német lappal maf,A

gyat-német (engedelmet e nevezetes ki

fejezésért!) sem tartalom-, sem költségrq

nézve nem állhatja ki "a versenyt, sőt;

még sokkal. kevesbé' állhatja ki, mint

egy magyar orvosi lap} smert a'z'úja'bb

1



2δ8 Κότ-, Βγόςγτ81: έα οΝοεὶ ΜΜΜ.

μαη!αβΙκ σσα!ιηγστϊ Α68οι1Βρ ΙσΒσδό]:ι

£εΙέτι 5ε πιειΒγει·οεοόΙΒ, 65 ηε!ιοιοιπ Ιο

Ι1εωο πιέιτ ο ,,εοτἀ11Ιὅ“ σερεοΜεοΙ: Μπι

σεεΙκ εΒγι·ο ἱε εΙωάιιμ ΜΜΜ οωεΙΙιοὸ6ε‹Θ

Μη (σε ίο]ΙδόόεόΒεπι ο οοι112εΜ ιιγεΙνοοΙ‹

π1εΙοεΙώΙέοώει κια8οιη:Βέοτ Μπι ω(Μ36

ΜΙζ-έ λ Μέι· |ότοπὅ οι·νοεπ σερειοϋτόεοκ

ΜΔ., ε2ἰτιτο Ιεἔυε8γοϋΙ› Μπι πω: οΙγο

τιοΕτει εΙεεάεπάιιιι!κ, ΜΚ Με πιο τ6ΚόΙοτεε

πωΒγετοΙ‹ ω, ΙοἔεΙ6ϋ!› πιεΒγετοεοὰιιἱ 11

€γεΙκεεευεΕ; ε: Με Βάι· ε: ειοΙεειΠειι ειό

εῇΙκεἰΕυεΚ ε" Μεεέ πεΙιεεεο εειΙΙ‹ ἱε, έτ

ΙὲῆἐΙ‹ ιπέ8 κι ει πω” ἱΒειΖεἐἔοτ: ΙΜ820

Με.: ει: οι·νοεΕ !ιΙΙέιε ιιει8γοΜ›

ίδ6Μ.6Ιεϋειι Ιών6ιήσ πιο8, ω!"

ει!κειτωοΙγ πιέιε, Μο" ρερῇΜ ει:

ΐιι·ειΙΒοάό πιοπιαετ.Ι επεΙΙεω-,6τ

ιοΙεω- θε πγοΙνϋου οειτο2ω

@ΜΚ 1ζἰ Μ. Μπι Μήει πι, ιιιΠγ ιιγοιιιο

ΜΗ όΙΙόεεεΙ ΒΕι·οιπά οιιιτέι1 ωὶιπσὶοΙώϋϋ ει

2σιι οι·νοε-- ΜείωΕ ΙεΒτϋΒΙ› έε Ιε8Γ6Μ›

τόειοΙΒοη -- Η ιυεεγαι· Ι:οτεεΞένο1 Μο

ἔστι ηγοΐνω :ΜΜΜ κωεθιωμ ε ο Μπι

ΗΜ ἱἀοἔοη ό!! ο Ιπειτο8 εΙὅττ - ει” ιεΙ

@ε ῇοΒΒεΙ Η ΘΙΐ0811Μ1Κ Β62ό ΙεΙιετ εστω

ηἰ. πω» ΙοΙιεΉ. τιὸπιἰ ΜΜΕ επ ΜΜΜ, Μ"

ε ιιιειΒγειτ οτνοεπ ΙαπϋιιεόΒ ε νοΙο εΒγϋπ .ει

:πηγεκνοτνοεὶ ίΦ6όεΙοπι, ω" σΙὅϋΙ1 :ΗΜ

εουάοΙπιόΚ, ΠοΒγοΒΒ, ῇεΙεεΙ›, εἔγε:ετεππἰιιεΙ

ΧϋιιηγεϋΙ› έιΠέετ 55 ίο8ΙεΙευά Μ.

ΙΙγ τωΠέτηεέΒ ΜΜΜ φέεεϋηΕτέ$Ι

σεο!ώΙγ τεΙιετεἐἔ9ἰηΒΙιε: Μερεετ, Με εΖϋΙ‹

ε68οε , παπι οεοΒόΙγ 6Ιάο2ωοΙ: τέτο!έτο 35

Μπακ νεΒγιιιιΙ: --, ε ει πιὶάὅτι ΜΜΜ

οΙνεεόΙοΙ‹ ΒοιιοϋτιΙε ΜεΙγε2οπ Μ:οόεΙωέπ

ιπόΙγ έι·πετιοΙ ττιεἔΒϋε2ϋυῇϋΙ‹, εῇεωῇιιΕ Ιερ

ῇσᾶιπΙε 1845Μ 6νίοΙγοπιέιι ειίνοε ρέιι·Νοεί:

ευΒΜ , .που 586τεττεΙ, Μ" ε2οΙωεΙε Με·

οεότ Πάω ιεΜοτοώοτι επιεΙΠΕ, ε ει πεπι

ιετί ΙτοόεΙοιπι που έΒέιιειΙκ τϋΒόΙ6$εοΜει5

το, ε τοοι10ηΕ έΙΙέιεύικι2 οεεΙ‹ ε” κι εαΒγ

ωστϋ τοίοι·ω ΗΜ ΙεΙιεαὅ ῇεινΙτἐεἐτε

εεεπιτεΙηἰ -- ειὶΙέιτό εεὐυἀοΒυιπ ε Μ»

υγιιιιΙε Ιεοι16. δά0879/:

 

ΚἱνοΙιει£οΚ οτνοεἱ ΙειροΚ- ό8 πιιιιιιΜΙΦύΙ.

κό», 8·γό;"ωι έκ στνσε! 1ιόι·οιΙο.

Ι8(|· .Δ ί&εωκοινω16πόΙ; ΡΙ-_ννη.

¦ΜΜτόΙ [οηάοαΜπ. -ΜΙυεΕιΜπε εε. οΙὅΒΒἱ

66εδάέ:ΜΒοκι επ σεγα 1‹όι·ειεΙιοΙκ τοτωόειου

ἐπί ]ε!εΙ9. οΙὅτοτῇοε:τοΜ νοΙικι, _ΜοιιΙοε ιαιόε

@μποτ απ" 6εειοε έιωΜιποιετ να; οιοιι ῇε

ΙΒΙτι·ο', ε ιιονο:οτεεου ο εοι·νειάόευεΙε ε Μ

ἐοιί ΜπαιΙωειΜεΙκ ωεΒΜΙϋιιΜ5ιαπ6 _ῇο!οϋιιόΙ

ἔιΙΙερο‹Μ πιω. - Με ωποιΙΙ‹ Ι:ϋΙϋπόεοπ ο

Ββι·εδΕιιοΕ Ι‹1τε'ιειιΙόεε, ι:ιεΙγ ιϋΒΒιηἱτο π1Με

ΜΓέπ Ήε? τϋτΙδΙσΒΜΙ "κι όεειοΕ6ινο ε ει

οἄνεε ιϋτε_ῇτ οΙκοι:ε, ‹Ιο ει: έιωι, Μο” ω: ε:

1ϊ16ϊΙιιο[:!κδιόρ 68 εΙεό τόπόΒο1:ι _ῇϋιι εΙδ,ωο8

ΒΪΙΒΙΜΪῖϊἔΒὅ ΜΓ]ΘΙΒ Αγω. Α πιοΙΙΒεεωΙε ει

Μ14 ξι ἰτιἔιπἰἔἰὸ με (Μη ωοΙΙΜτησαΜὅΙσϋ·

[

Μο; υἔγ8ηἱ8 οι ΒεειοΙιι5πό66ε ΙομποτυΒο011

ιιδΜπ ει ωο!Ηπεε ΚϋιορἱΒοιι. ΤονόΒΙ:νό ποπ ε

εεΦοιι ε: Βεισ€εό8 ωε86ΙΙσρο6ψ, ύ" Μ”

ει: οι ιΜδεοτναόόευειΕ @μπι πιόπιιο!γ @Μι

υγὶΙνἐιιιἰτῇε , Μ τοειεΒΒτε παπι ΐοι·άιιΙ; νέετο

ρεάΞε οι έ!τεΙόποε Ε6ήοΜε £ϋΒΒπγἰτο ΕΒετι

:πτωση ΒϋΙϋπΒϋιιιοΒ οΒγι116ε£όΙ. -= ΔιοιιΜιι

Με; Με!! ῇοὲγοιυἰ, Ιπο«έγ ο οϋάδε:ϋνοτοοΕ,

τ.ϋάδ1σϋπ Ιώνο8Ιπειδ ωοΒοϋτϋΒόεο Μπι :ΜΕ

ο εοτνοάάεπε!ι @ΗΜ ιιτ.έιιο:ιε, Ι1οποπι "εψ

τοπι οπου Βοτο8εέΒΒο έπί!" ὶε πιο8γειι, Μ1Ιϋ

Μεσα !ιει ει Βο!!ό6ΙστιοωσΜαΒέιΙγοΚ οΙαιιιΙεε:

ωωευ. `

Δ τϋάδωτνΜόπω!: ]ό8ΜΜ θ! Μ·



Kór-L вузами és отгон köroda. 256

vo s'lá sa igen kényes tárgy.  Sok ember

nyeglének tartatik, ha „a sorvadás gyógyu

lása“ kifejezéssel él; némely orvos úgy lát

szik, bizonyosnak tartja, hogy ezen beteg

ség szükségképpen gyógyíthatatlan, s hogy

ha néha gyógyulás áll be, a betegség tüdősor

vadás nem volt légyen. A kórboncztan azon

ban biztosságig emelé, mikép a sorvadásban

az életműségnek sértései nem annyira termé

szetük, mint inkább kiterjedésüknek fokozata

által vezetnek a pusztuláshoz. Maga a sz.,

ki 1200 hullánál többet bonczolt, vagy bon

czolni segített, ezeknek nagyobb felében a

tüdőkben különféle terjedelmü sorv-nemü

változásokat fedezett föl, de egyszersmind

azt is találta, hogy a természet különféle

módon a kórfolyamot föltartóztatja, korlá

tozza, meggyógyítja. Már Laennec mint

ilyen természetgyógyulást, az odvaknak be

hegedését irja le. E mellett egy álhártya

vonja be az az odúnak belsejét, s a hör

gök vagy nyíltak maradnak, vagy bedugul“

nak. - Továbbá a gümőknek elmésziilése

fordul elő; elmészült gümőket, melyek kü

lönösen villsavas mészből és fehérnyéből ál

lanak, gyakran találunk a tüdőkben barna

kő-, vagy krétadarabok formájában, még

pedig többnyire tömlőbe zárva. Nem ritkán

ugyanazon egyénben a gümő minőségének

minden юными találjuk föl. А természet

gyógyulásnak harmadik n'eme , mely nem oly

ritka, mint közönségesen hiszik, a kemé

nyedéseknek és megvastagodásoknak össze

húzódásában áll, olyképpen, hogy-különö

sen a tüdők csúcsaiban - sürü fekete, vagy

sötétzöld állományt találunk, mely vagy tö

kéletesen el van zárva a légnek behatásától,

vagy pedig csak itt ott egyes hólyagcsát mu

tat elő, de egyébként majdnem a porcznak

tömöttségét bírja. Hogy itten összehúzódás

történt, ezt már a tüdőnek, a megvastago

dott hely körül látható ránczai és redői bi

zonyitják. 'A gyógyulásnak egy másik, de

ritka neme, sz. szerint a> gümőanyagnak föl;

szlvodása , mi mellett a többi közt azon на!

rülmény is szól, hogy gyakran sok gümôa

nyagot találhatni a nyirkmirigyekben, a míg
a tüdőkben csak egyes gümők jőnek elő. I

Mind ezt a jóslatban tekintetbe kell

vennünk; a fődolog nem a sorvadás elneve

zésben, hanem a betegség foka- és kiterje

désében, melyekhez a jóslat egyenes arány

han van, továbbá а beteg erejében, a he»A

tegség örökösségében s gyorsabb vagy la-'l

subb lefolyásában áll. Ha “a tüdőnek hely

beli bántalma mérsékelt erejü, s mindenek

előtt, ha a betegnek alkotmánya jó , akkor ó

vatos orvoslás mellett joggal lehet még azon

reményt táplálnunk, hogy a betegség javulo

ni, vagy korlátokat vetni fog. Semmi sem

vezethet nagyobb balfogásokra, mint azon

hit, hogy a sorvadás különszer által gyó

gyítható: sőt inkább a gyógymódnak ittis

okszeriinek, azaz kórtani tapasztalatokkal“

megegyezőnek kell lennie. Az orvoslás álta?

lános rendszerének a tűdősorvadásban erősi

tő s helybelileg elvonó, vagy ellenizgató sze

reken kell alapulnia. Az első kórszak, mely

ben a beteg gyakran még erő- és vérteljes,

előuralkodó helybeli s a gyuladásos kérjelek

hez közelítő tünemények miatt mérsékelt lob

ellenzést kíván, mely különösen helybeli vér

bocsátásokból fog állani, minthogy érvágá
'l sokat csak ritkán szabad alkalmazni. Gyenge, `

már kimerített személyeknél a vérbocsë'ntìivso)i

kat elvonó szerekkel, mint hólyaghúzó-,há'ny- -
borkőkenőcscsel sat. kell pótolni. A köhögés- “V

csillapító szerek, mint: a'kéksav, beléndek I

ugyan használhatok; azonban csak akkor si

keresek, midőn ideges alkotmányu egyének

nek adatnak. A hánytatók úgy látszik csak a t

betegnek csekély gyengeségénél s a beteg

ségnek csekély cselekvőségénél hasznosak, s

e tekintetben legalkalmatosabbk a kénélegsa

\
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vas horgéleg (sulphzisl zinci) hánygyókérrel`

s_zékfültheáhań @taf-A megmerevedett ré

szek eltávolitására válóban salumi gyógyszert

sem birunk. A higany alkalmilag t. i. egyidò'

ben létezò' melléletmüvek gyuladásinál jó

szolgálatokat tehetett, rendesen azonban ár

telmas behatásu szer. Az iblany már jobb,

ésjgyöngédebb szer, gyakran azonban igen

hevitö; а vasiblag (ferrum jodatum) jeles

szer; hathatósabb legalábh а lakhelynek

váltòzásánál, а léggyógymódnál csupán, me

lyet magában soha sem tekínthetni gyógy

szer gyenánt. Mindazáltal а meleg levègönek,

kiilöuiiseu a „tengerpartom igen пазу becse

veg,A a lnennyiben t. i. meghütés ellen joh

bgnîóv , s a4 betegnek szabad levegò'beni mu

lqtását hosszabb ídöre is lehetségessé teszi.

Tengeŕi utazások csak nyárban, midön a

рёв-гоп igen nagy a höség, hasznosak. Álta

мрад neve legszükségesb az ártalmas lak

helyn'ek! melnyben а sorvadás támadt, más

sal leendöl fólcserélése. Az étrendnek soha

sem kellene szüknelk lennie, s a hústáplá

lékkal vcsak cso`rvás, vagy .gyuladásos álla

potnál rövid idöre fólhagynia.

.A második kórszak az, melyben fökép

pen az elvonó szerek jönek használatba, me

ly'eket azonban soha sem kell igen szigoruan

és kinzólag _a hetegre nézve alkalmazni. Sz.

thnelltlszokott izgató olvadékba mártani, s

az_t Makintosh-posztóval hefódve a mellre föl

ralmi. -—_ harmadik kórszakban а tüdö-fe

kél'yelçnelf:A és genyüregeknek gyógyítása van

jaya_llya._Delmiképpe_nv? Az ez ellen ajánlott

iblány, halYeuyf, terpetin sat. gözöknek be

дервиш. gyakran még jobban izgatá fól a

báptalmas részeket , néha игуан rövid ídöre

segitett is. VCzélszerübbeknek gondolja sz. а

Ьодёг-вбгбкпей belehelléseit s még inkább a

forróuvizéit,V kevés káforral és hürökkel. _

Tcîljes erökímeritésnél azonban bolondság е

zen gyógymóddalélni akami. Az óvgyógy

módot illetò'leg, vissza kell emlékeznünk a

kórjeleknek azon kettò's csoportozatára, me

lyek a sorvadás kìséretében jelennek mcg;l

elöször az alkotmány állapotjára, különöseu

a táplálásra es vérkészilésre, melyeknek ha

nyatlásában nem ritkán alapja клещ: le а

gümöképzésnek. Gyöngéd, de táplâló étrend,

a testnek megkimélése, és zsongitók helyén

vannak. Második вешают érdemel а mell

nek helybeli bántalma, melynek támadásat,

а táplálási folyamnak javitásán kivül, kül'ó

nösen hideg fürdök és mosások, rendszei-es

éserös testgyakorlatok, meleg ruházat által

Iehel; megakadályozni.

Ezekhez sz. még néhány szót csatol a

tüdörák- és kökemröl (carcinoma et scirr

hus), két betegségröl, melyek ritkák, s me

lyekhez minden orvoslás hozzáférhetlen. A

rák gyakoribb, mint a kökemr; az elöuralko

dó kórjelek a hörgök bedugulásától szár

maznak, késöbben összenyomatnak a véredé

nyek, mi által vértolulási és iuladozási je

lek hozatnak elö. Ha a daganatnagyobbodik,

nem rltkán savó ömlik ki a melliiregbel mi

által a ишак föL felé nyomulnak. Ritkán lá~

gyul el a kökem annyira, hogy genyes a

nyag vetetnék ki, s ez által odú képeztetnék.

(Medical Times 230, 232, 235 sz. 1844.)
Meczner. l

15|. .lz izcsńzzal szövetkezett

szivburok- és belszivkérlob оттоп

lásáról: Durrant prof.-tól. ——- Sz. eleinte

erös általános vérbocsátásokat tesz, s azt

állitja, hogy gyakran napjában 3-szor is

szükséges eret vágni. Ugyanegy idöben hely

beli vérbocsátàsokat is ajánl, mindaddìg,

mig a gyuladásos tüneményeknek heves

sége nem enged. E mellett hashajtókkal, s

édes higannyal él, mit tört adagokban az iz~

zadmány fölszivodásáig lehet alkalmazni.

Ezek után- hasznosnak találta a hamiblagot

vés szépnò'nyét. A kórfolyamnak megszünése
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шёл а szíi'tájon hallható szabadszcrůtlen zö

rejt, az erös lobellenzés által támadty vér

hiánytól származtatja, s ez ellen következöt`

használ : Hamiblagból 10 _15 centigramme

пуп (1 centigr. = 0. 13 szemer. az osztr.

orv. mért. szerint), gyüszönye-festvényböl

10-15 cseppnyit. Ezt 1 15 obonnyi vízzel

vegyitve egy nap alatt-Bszorra véteti be a

beteggel. (Gazette des Hopitaux 1844 16 sz.)

M e с 2 n e r.

152. Csökönöl

mely epekö дна! онопаюи; Ehr

lich Dr-tól. Еву 59 e'ves asszony hasszorulásról

pnnaszolkodott, melyben ugyan máx` 12 év 6ta

szenved, mely nzonban 2 e'v óta annyira növekedetŕ,'

поду minden mex'öbb étkektò'l vissza kellett таи-162

kodnia, hogy ekkép csak nnnyix'a mennyire еду

hítse n lnasszorulás okozta. Шпоны. A kereszt

csontban folytonos fájdalma volt, в е mellelt

annyira kiaszott, mìntha már is a попадания]:

utolsó szakában volna. А hashajfókat már mind

rendre használta volt, s csak пазу nelnezen le

hete ôt isme't gyógyszel'- bevételre гей birni. —

Minekutána sz. az Моё! 2 lxétig siker nélkiìl

használta volna , так!“ a végbélt vizsgálfa meg,

я nzt rendkiviìleg щадит inlálfa, úgy hogy

az ujj, a. nélkiìl hogy a falakat érìntené, e

gész hosszában vitetett be a végbe'lbe; kulasz

által sz. keme'ny tesfre nkadott, mely а. kuiasz

nyomására helyéböl nem mozdnlf. Minthogy sz.

nek впитывать mííszere nem volt, авт:

egy fúrót, s щ и, kemény так: h'u'nî kezdé.

Klvc'tetve'n elöazör a fúró, vele egyiitt fekelc

barns darabkák is liúzattak ki , melyek epekötöl

la'fszának szál'maznî. Errelsz. bátrabbnn kezde n .

fúro'val hánnì, s azt mìnekutánn egy ideig furt

volna, gyenge'den lxuzgálta., mind addig; mig a

követ tökéletesen ki nem hiîzta. A k6 nugyobb

volt еду diónál, >s fekete-erna szl'nů , vegytani

vizsgálatnál az epekönek alkairészeit mutatá. -—

A můlét után erös véŕzés ń'llt be, melyet csak

neliezen lelietelt elállítani. Már а következô na

pon oly böséges hasi'xriìlése volt az asszonynak,

minöl'öl mńl' löbb évek бы nem emlékezik.

Jelenleg _5 hete в végbe vm miirér ufán _az

asszony igen já állapotban van, s mindinkább

hasszorulás . >

nagyobb èrô're kap. (Woclienschrìft für die ges,

Heilkunde 1844. 26 и.)

:|58- лишён az epekövek kór

ilméje- ós orvolláláhol: Duparcque

dr.tól.- Ha az epehegedmények szabadon

Meczner,

Ífeküsznek az epehólyagban, akkor jelenlétük

rendesen vsemmi kórtüneményeket sem idéz

elö, s nem ritkán történik, hogy bonczola

toknál epeköveket talál-unk, melyeknek je

lenlétéröl az életben legkisebb sejtelmünk

sem volt. Ellenben ha az epekövek a hólyag-,

vagy középevezetékben (ductus cysticus et

choledochus) rejlenek,` akker igenis kórjelek

idéztetnek elö, melyek részint a vezetékek‘

nek szük voltából, részint pedíg a hólyagnak,

összegyülemlett ере általi kitágitásától fúggn

de ezen tünemények sem annyira ha«nek;

tározottak, hogy azokból biztosággal az epe

hegedmények általi hedugulásra lehetne kö

vetkeztetnüuk, s a többé'kevésbé élénk fáj- `

dalom a májtájban, az öxikéntes hányás sat. ;

о1уап betegségekben is fordliluak 316, me.v

lyeknek a májban még csak fészkük sincsen,~

söl; eleinte gyakran teljesvlehetetlenség'a kö

идиш а т2551213ёа1ша1пб1 megkulönbö'zœmi.

Ehhez még azon körülmény is jáŕùl, hogy

az epéuek visszatartóztatása a hólyagban e

gészen más okokból is, mint a vezetékcsö

veknek bedugulásátólifügghet, s hogy kövér

személyeknél а hólyagnak kitágulása a vas

tag hasfalakonkeresztül allg leend érezhetö. -

Mind ezen kórülményeknél fogva oda kell tö

rekednünk, hogy új anyagokat gyüjtsünk

össze, melyek által az epêkövek kórisméje

lehetöleg elömozdittatnék; s valóban sikerült

is 4 esetben olyan kórjelt fólfedeznünk, me~

lyet még soha más hetegségben nem tapasz

шашни, s melyet ezentúl, mihelyt jelen van,

-az epeköveknek jellemzö kórjele gyanánt te

kintendünk. Ezen kórjel a test jobbik felének

_rángó (clonieus) görcs'ében áll. - A görcs a

májtájban kezdödik, melynek hasfala gyor
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san föl- és leanelkedik; ezután a `iobb ol~

dali àlsó végtag támadtatìk meg görcsös rán

gatásoktól, a betegek е mellett magokhoz

húzzák a lábszárt, s ШИНЫ lábat; erre

а görcs а mellkashoz ér., 1101 légzés-nehéz~

ségeket idéz elö, majd ismél a nyakat és

fejet foglalja el s rángásokat okoz, melka a

nehézkóréhoz hasonlanak; végre az agymü

ködések i-s megzavartat'nak, a beteg eszmé

letlenül rogyik баш, mine aztán a g-öros

megszünik. Két esetben a görcs a testnek

свай jobbik felém volt korlátozva, `egyébként

a_ .rohamok szabálytalanul vtérœk vissza, s

májfájdalmakkal együtt lépbek fól.

18m-bnn elönör =tapaszfœltam ezen gör

csöt еду Ы ¿ves szolgálónál. Ezen leâny mar

czius 2káu reggel felé 01611 májfájdalmukiól le

petett meg, melyre свай hlmar böfögés, {0510

gatás és vizes hányás камыши; а beteg e

mellelt igen remegett, majd borzongást éx'zett,

majd éget'ò' höségeî; a húgy vìlágos-sziniì voli;

az érverél ‘kîcsî, gyors és fonalszerů. Az epe

húlyng-tájban yhî'rvelylmyi nagy давним vétetett

бит-е. A llóxzámzás, mely azinte most 1102116—

dött, visszafojtaloit. Dr Riemb aux, ki -oda

hivntott, 20 nadályt rendelt a clombokra., lá

gyiló pépborogatásokat а májtájra, hányás elleni

111111 és csöréket. Mindamellett semmi könnyeb

bi'llés sem állott be, s egyszerre cual; éjjel a máj

[eletti hasfal görclösen kezde mozogni , a görcs

си]: llamar в lábszáx'ig és mellig ищем, anyak

él fej jobbi-k felét foglnlta el, rângásokat oko

2011 vl :œzméletlencéggel végzú'dött. Ezen roimm,

mely nehézkól'os Год-111556111“ fogva igen nyugta

lanitó volt, az orvost érvúgáste'telre 111111111.—

Kövelkezö 111111011 magam is hivatalos lévén a

beteghez, azt halaványan és elerötlenedve 121161

tam; érvágás alatt még néhányszor rohama. volt,

mi mellett mindenkor eszméletét néhány pel-czre

tökéletesen elveszte'. Az epehólyag dagmlata me'g

пакует: volt, mint az elmlllt парен, s ezen

körůlmény által vezetletve, kezdém az e p é 11 e k _

hólyagb ani vixszatartóztatûsát,

mely a vezetélmek hegedmények általi bedugulá

sától függ ‚ lejdíteni. EnnekA következésében 2

obonnyi нет-011151161, egy nghezéknyi aetherhò'l

s egy obonnyi egyszern'i szörpböl álló keveréket

rendeltem, s abból V, óránként еду -egy evö~

kanálnyit завидят be a betegnek. Mindjárt а2

elsô bevélel ufán megszx'int a foitogahís és llá~

пуда, s nem sokára erre a betegnek bô' székelése

volt, mely azonban semmi kiìlönöst sem muta

1011. Délutáni 2 61111101- 161111 híg e's zöldsz'mů

lnasůrůlélek -következtek, A kiiìrltett hìg anys

gok feliìletén nagy zsír-cseppek uszkáltak, me

lyelmek közepében köles-, egészen b orsó-nagyságu

epehegedmények találtattak. Ne'melyeket ezek közt

könnyen szét lehete morzsolni, mások ellenben

meglehetösen álltak ellen az ujjnyomásnnk. - A

gyógyszereknek további alkalmazása nem volt

sziìkséges, minlhogy az utolsó kiiìrités után

minden kórjelek fökéletesen eltíintek s 1126111 töb

bé vissza sem tél-tek.

Еву 43 éves olasz nó', ki néhány idô' dta

igen gyengén llószámzott, 1824ki aprilisben a

czombnak gyuladásától lepetett meg. El'ò'l 61116

gás, és lágyito' pépborogatások segedelmével az

ege'szség máx' еду hét mulva állt helyl'e. —- Két

hétfel ezután a jobb rásztban mély iompa fáj

dalmak ielentek meg, :i fájdàlom rokonszenvileg

a jobbik vállig tel-jedi, s émelygéssel és hányás

sal szövetkezeîf, A fájdnlmak éjjel öregbedtek,

él nyilalásba. mentek által, elxhez a rásztban 652

szeszorîtó érzés csatlakozott; a beteget gyakol'ì

höfögés , csuklás és fojtogatás kinzá, még akkor

is, ha в gyomor egészen iìres voli. Következô'

паров reggel felé¿v rángó görcs mutafkozolt a.

májtájban, lxonnét az в lábszárbß s innét a mell

А betegnek e пленен:

iszonyu föfájásai vollak; a. fej azonban nem vet!

re és kal'ra ment által.

részt a görcsben, s а göl'csök ulán nem követ~

`kezelt eszméletlenség. Délfelé еду második гётев—

roham állt be, mely félóránál tovább tartott, s

a beteget пану mérte'kben elbágyasztá. A májtáj

feszîìlt volt, és fńjdnlmas a nyomásra ‚ az epe

hólyag hosszúkás s lefelé menö daganatot ke'pe

zett. A gyuladásos tiìnemények mîatt 40 nadályt,

pépborogatásokat, olajos csöl'éket s taraczk-gyö

kér-fözetet rendeltem, Ezen метан-0161111 óráig

tartó nyugalom és könnyebbiìlés állott be, más

nap reggel azonban ismét egy új görcsroham je

lent meg, mely bär gyenge'bb, me'gis паду ag
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godalommal vala вымыт. А májtáj {сайте

maradott, a szemek kölháryája sál'gás színezés't

nyel't , a lnîgy epés 1е11, s nz érverés gyors, ki

csi s alig érezhetô volt. Most már aricìnolaj

és netherbó'l álló keveréket rendeltem s abból

félóránként еду—еду evó'kanálnyit adallam bc.

Déluińn felé az egész kevere'k elfogyutt: a bef.

tegnek két széki'rrülése volt, melyek azonbnn

lemmi különò'st sem mutattak. A göresök meg

lziìntek , a májfájdalom tůrhetö volt, в fojtogn

fás igenl csekély, mindamellett mégis а 111921 fe

sziìiten maradott, érinlésre fájdalmas s az epe

hólyag elô'bbi terjedelmét megtartá. 7 órakor

свеч/е a beteg ismét nagy aggályt és hányingert

érzett; a keverék ismét beadatott, mirc aztán

böségel, félig híg sze'k ürittetétt ki. A kiiìritett

hélsáranyagok zöldszim'iek valának, s feliiktii

kön паду zsírcseppeket mutatfnk, melyek közt

köles- egészen borsónagyságu epekövcclek 1111111

1а11а1‹. А hasiìriìlések ufán az epehólyag-daganut

majd nem egészen eltůnt.1 Másnap reggel 9 óra

1101' 1втё1 501: ере 111111е1е11 kt, most azonban

mindern тушек nélkììl. - Az epphólyag nem

volt többé érezhetö , a lxúgy sárgakâros volt, а

májtájnak minden fesziìltsége megszl'int. Мёд и

gyanazon nap entve egyszerre szfvdobogás паду

aggálylyal, hideg végtagokkal és alig érezhetö

érveréssel állt be , 1111 ellen azonnal hólyaghůzót

rendeltììnk а czomb belsö oldalára. A szívdobo

gás Lmeg-szl'int; a kò'vetkezô' nap folytában пе—

hányszor görcsò't jelentö tí'memények jelenkez

tek- в májtájban, a beteg még töhbször zöld és

476113 hig bélsáx-t ì'n'itett ki , a sárgakórox tiine

mények lassanként elti'mtek s 8 nap mulva в be

teg tökéletesen fölépült.

А‘ harmadik kóreset еду husznnkilencz é

ves kistermeh'i asszonyon (apasztaltam, ki már

б gyermeket szůlt e's meglehetösen kövérke volt'

Ezen asszony már 161111 е121е11116 6ta hosszu szii.

ndek után elöjövö, rò'gtò'nös összehúzó 11165155

dalmaktól, kellemetien böfögéstöl és önkéntel

hányástól 1ере1е11 meg; ezeu tïmemények atan

ban mindenkor az elgyengiìlt emésztésnek és не

leknek tulajdonittaftak, ámliátor еду ízben ezen

tiìneményekre erô's sárgakór következett. 1844ki

febr. 25kén, minekutána az asszony mosás mel

1е11 nagyon mègeröltette volna magát, a májtáj

ilmét газовым lett , mihez me'g Мяу“ fojtoguf>

fánal спинной; jelenleg azonban в 161112101:

nem tiintek el oly hamar , hanem löbb óra 11092

azáig lariottak. Alignogyjéluîân In> beteghez 111

vatva, hozzája élkeztem volna, azi eröl- вбил

1ер1е meg. A májtáj föi- és leemelkedelt, 11 jnbb

kar ide s (ova hadaránzott, a. fej a jobb oldal

fele’ hajlott , az ax'czizmok rángásokat kaptak, a

beteg néhányszor fölkiáltottl в végre ájulálha e

sett. _Minelmtámra n beteg 5 perez mulva magli

hoz tért vohm, megvizsgáltm s n1th és hast,

kövérsége niatt azonban semmi ereůményhez

sem jutotizm, kivévén hogy n míjtái fójdnlmu

és fesziìlt volt. Minihogyl a bò'x' tapintatra forló

volt, l a beteg arczáhan kék-vörös-színiì volt,

legelöl is 1 font vért iiritettem ki karjából s о—

lejos csöréket rendelŕem. Erre némi enyhůlés állt

be, n hör puhább és nedves lett, a. köthůx'tya

,sárga szfnt Пете nyerni, в én máx' 4 6ta mul

711 riczinolaj- ésjaetherböl álló keverékemet ren

deltem. Miuîán abból mintegy 4 karálnyivnl el

fogyott volna, éjjel félig híg anyagból állá hnl

iìríilés következett, mely zsiros réteggel be volt

fò'dve, 1101 számos epelcövecsek uszkáltak melyek

nek ne'hánya çly пае—у volli;l mint az ujjnak a

csúcsa. Ezen pillanattól kezdve a beteg egészen

nyugodt Iett, néhányszor még zöld~anyagoka4`,

de вишен 116111111, üritetíí ki, s nékény nlp

mulva tökéletelen fölépiilt.

Еду 29 éves, igen sovány, de élénk él

ingerlékeny gyůmölcsárusnô, ki máx’ több izben

sárgakórba еве11, máifájdalmakban azonban még

scha sem szenvedett, 1843ki junius 1511611 lm#

rán reggel, midön ki akart volna menni , egy

szerre oly erös májtáji fájdalmnktól Перем“ щ,

hogy nehánysnor fölkiiltván, tövid idö шип

ájulásba еде“. Az egész rohm mintegy 20 ‚еп

czig fartott, s egy óra mulva még eró'aebb all#

ban tért vissza. Ekkor 1. 1. rángó gò'rclök ál

lottak be, melyek egészen hasonlók valának а не—

hézkóros göresäkhez. Midôn a beteget 2 61:11:01

meglátogattam, a májlájat kiné feszîìlve, az e

pehólyagot kitágulva s egy hiivelyknyire kiállvl

tala'itam; nz étverés 111011 éI gyakori, я hígy

világos és görcsös volk-»A ricinolaj- és nether

bôl álló keveréknek elsô adaglísa 1111111 meglzůnt

a hányás , az 5ik kanál 1111111 4szer üríìlt ki l

has, a bélsár félig hig anyagból állott, melyeii

zsírcseppek epekövecsekkel ulzkáltak. Ezen 11111
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riìlések után az epehólyag-daganat összeesett, s

az egészség vissza tért,

Majd nem minden irók, kik az epekö

vekrölértekeztek, azoknak kórjelei közt tesz

nek ugyan kiilönféle görcsökröl emlitést,

de egy sem irja le ezen sajátságos féloldali

rángó görcsöket, melyeket 4szer volt alkal

mam észlelhetni, s melyek mindannyiszor

bizonyos sorozatban folytak le. -Nevezetes,

-hogy az illetò' egyének ezen esetben mind

asszonyok valának, azonban nem kételkedem,

~hogy ezen görcsök ugyan ekképpen _férfìak- y

nál is jöhetnekelö. Egészben véve epekö

"veket gyakrabban találtam asszonyoknál, mint

férfiaknál, s 13 eddig tapasztalt eset közt

_csak 4 férñ-szenvedett ezen betegségben.

.A 4 fölebb elöadott kóreset ezen fólül meg

»a ricinolaj- és aethernek kedvezö hatását is

bizonyitja be. Durandei ki epekövek el

len elöször használta az aethert, azt terpen

tinolajjal köté össze; minthogy azonban

gyakran tanúja valék, mikép a betegek e

‚деп keveréket a legnagyobb ellenszenvvel és

undorral vették be, a terpentinolajat más

gyöngédebb, kevésbé undoritó s mégis has

hajtó olajjal t. i. a ricinolajjal cseréltem fól,

s azt találtam, hogy aetherreli összeköttetése

által, kellemetlen izétól majdnem egészen

megfosztatott, hogy az aether' az lolajnak

nyálkás, tapadós tulajdonságàt igen enyhíti,

hogy a betegek ezen keveréket szívesen és

panasz nélxül veszik be, s позу azon eset

ben, melyekben epek'óvekkel a máj- vagy

`gyom0rbélhuzamnak ивами állapotja va_

gyon összekötve s hol a terpentinolaj ellen

javalltatikl, a ricinolaj mégis haszonual adatr

Vhaltik. Mind valamennyi esetben, melyben e
n zenkeveréket használtam, az jól türetett el

а heteg által , még akkor is, ha а beteg ez

eltltt minden ételek- és italokat1 valamint
Aminden gyógyszereket is kihányt, söt ellen

шале; ezen keverék majd nem mindenkor

4

csillapitotta а fájdalmakat, görcsöket és'há

nyást, s'ekkép mintegy önmaga Készité el

az utat tovabbi* közvetlenül az epekövek

re gyakorlandó-hatására.

De miképpen hatnak szerünk alkatré

szei gyógyitólag? Elszéleszti talán az aether

a májtájban kezdödö görcsöt az által, hogy

az epevezetékbe szoritott epekövecseket to

vább mozdítja, vagy fóllágyitja а heged

mények felületét, hogy ezek ekkép megkise

bedve, a vezetéken már most könnyebben

csúsznak keresztül; vagy tán erélyes össze

húzódásokat támaszt az cpehólyagban, me

lyek képesek az ellentálló akadályokat le

,gyözni? Van-e a ricinolajnak ezen müködé

‘sekben némi része, vagy pedig csak viteltyû

gyanánt szolgáI-e , hogy az aether ne 3626

lögjön el, minekelô'tte a nyombélbe, a köz

epevezeték nyilamához _iutott` volna? Vég

're a ricinolajnak hashajtó hatása szinte te

kintethe j'ón-e1 a mennyiben t. i. az aether

áltar megmozdított anyagokat kiüriti? Hogy

-ezen kérdésekre megfelelhessiink, következö

~fejtegetésr'e van szükségünk. Az epeheged-

`mények többnyire cholesterinából és festö a

nyagbólvannak összetéve. DrFauconeaux

Dufresne az e'pek'óveket különféle kém

szerekkel vizsgálta, s eredményeit az orvosi

társulattal közlé. Ezekböl kitünik, hogy az

aether leghamarabb olvasztja fól'a Cholesteri

nát. A hideg lang (alcohel) csak keveset ha

tott, megmelegedve gyorsabban, meghülvén

azonban, а cholesterina ismét jegeczekben

~vált ki belô'le. A terpetinolajnak majdnem о

)уад hatása volt, mint a langnak. A salét

,romsav cholesterin- savvá változtatja által а

oholesterinát. A hamag és szikeg semmi vál

tozásokat sem hoznak elö. -A festö anyag

vizben fól nem olvad, de fóldagad s аи kis

sé sárgára fóstí. Terpentinolajban majd nem

egészen fölolvad, aetherben legkisebb vál

_tozást'se'm szenved. A riçinolaj igen keveset
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olvaszt fól belöle, szinte akkor is, ha az olaj

aetheŕifel köitetik össze.

Ezen vízsgálatokból láthatni, hogy az

aether legerösebben hat az epekövekre. щ.

А ricinolaj gyógyereje ezen kisérletekbôl ke

мы 1111111: ki, s úgy lácszik, minnla а rer

pentinolajénál csekélyebb volna; a tapaszta
lás azonban arral tanltott. engemet, hogy a

beszorltott kövecsek kimozdítására éppen az
'rae'thernek J ricinolajjali összeköttetése sokkal

jelesebb mint a D ига 11 dféle keverék; ezt

még ezenföliil az olajnak epehegedmények

kel való összeköttetése is bizonyitja, melyek

mindenkor azon zsl'rcseppek közepiben 1111111

1а11а1:‚ mik a kîiiritett bélsár felületén képez

tettek. Szerünk azonban vmég az által is sokkal

nagyobb becsiì, minthogy kevésbé izgat, s ek

kép májgyuladásban is alkalmazható. Ногу

igen erös gyuladásban lobellenzö szereke't 1011

е1бге bocsátani, magátul értetik.v Néha'sze

rünknek hatása igen lassu s több napi alkal

_mazást kiván. Egy esetben azt már négy na

pighasználtam, sabálàtöbb hasürülést olie¢

zott, epekövecsek még sem_mentek el в la

hólyagnak daganata nem lett kisebb; {011115

gesztém tehát annak használatát,'s ime 56

óra mulva oly erös, s sok epekövecscsel ke

vert hasürülés következett, hogy utána az

l epehólyag-daganat azonnal eltünt. Az esetek

többségében 2 napi használat elegendò’ vala,

néhányszor gyors hatása színte meglepett;

sikertelennek méggsoha sem¿tapa'sztaltam.

(Rev. med. April. 1844.) M e c z n e ril
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154. Újabb “цунами a tü

1161: némely bńntalmai кышзуек

mellekilélä — Legendre és Bailly

tól. (Folytatása és vége a mult fúzet 217ík

lapján megjelent ugyan ily czimü cziklmek.)

lldik Bész. A részletes tildölobról.

. ьЕ czikk elsö részében mondatott már,

hogy szerzök az úgynevezett karéjcsás tüdö

lobot- pneumonia lobularis - el nem 131110

rik, mlután véleményök szerint, azon kór

boncztani bélyegek, miknél fogva a kór

boncztanorok eddigelé a karéjcsás tüdölobot,

mint fôleg a gyermekkorban elöforduló saját

nemü kórt tekintélc, vagy a már leirt ma g~

zatkori állapotna k, vagy pedig amég

alább megemlítendö h u r u 10 s t ü d 6 l 0 b

nak szoktak. lenni sajátjai. És lgy a karéj

csa's tüdölobot. a kórhoncztanorok majd az

elsö , majd pedig ez utolsó kórfolyammal

cserélték fól. -Ugy de már most kérdés tá

«v
...

Nö. és gyermekgyógytan.

~ 11

mad, vajjon van-e tehát mégis va

lódi ßüdölob gyermekeknél? и

ha vlan-„l jöhet- e ez elö Vcsupán

ka réjlcsákban, vagy sem? -—- Е két

kérdésnek szerzök által 1е11 megoldása igen

Готов, nem csnk a kórboncztanorra, de а

gyakorló orvosra nézve is. Ugyanis szerzök

az elsô' kérdésre az# felelik: valódi tü

d 610 Ь (те1у11е1: 1ё521е‚ 1111111 tudva van,

maga a tüdök állománya, nevezetesen a hó-'

lyagcsák bensö tériméje; melynek lényege

rostonya - izzadmányban , s ennek gennyé

való átalakulásában áll, ésvl'gy melynek há»

rom idöszaka van u. m. a vérgyülevényi, má

jasodási, meg genyes beszůrò'dményi, . s

mely végre elsörendüleg szokott legtöbbnyi

re fóllépni, s a tüdöknek egyes karéjait

szokta egyszerrejmeglepni, vagy is a pneu

monia acuta, primitiva, ‘ lobularis, seu pa

renchymatosa aut vera; -köìlöl gyerm e
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keknél ввёз: az быть évig igen

ты n jö elö. Meri 145 gyermek

hu l lúb an a 2ik esztendötüi kezdve az мак

eszhendeig csak kil encz vaiódi tü

высь ot шиши szerzök.  A második

kérdésre telt feleletök pedìg következö: va

lódi шить, karéj csákként az

ötödik évíg nem jön elö, hanem

vagy szétsz órv а а tüdökben, mint

szöm'ö Icsös tiidölob fordul 915;

pneumnnie mamelonée  és ekkor nem сви

..pán `egyes шедшим van annali fészke, s

azért inkább részletes, sem mint ka 

r=é j cs ás чашами nevezhetö ; таз y p e

dig mint karéjos tiidölob mutat

k о l i k.

Megjegyzendö szerzök szerint továb

bá, hogy a szömölcsös tüdölob

vagyis azon gyuladásos állapotja a tiìdò'knek,

midò'n t. i. 15` egész 30ig menö, s kender

magnagyságtól kezdve , ввёз: galambiojâs

nagyságig terjedò' májasodott részecskék

уши]: ogy язвами szétszòrva, - so k ka_l

gyakrabban f'f-ordul elö az бабищ

évig, mint a rendes ka réjos tü

dö lob; meri 'mig а: 'elsöt szerzb'k 145 hu'l

láb'an, az emith idö alain, lcìienczszer ész

денёк ‚ e! utóbbìt csak kë'tszer шаман. —

Вот eilenkezöleg 103 huliläban, а 6ik év

»töl kezdve a läig csak cgyetl'en egyszer

[отдан en' а ибшёйюбз mdöiob @gy 11 ё

ves дампы.

A szömölcsös tüdöiob peelig szenök

Merini ш igen béiyegzö 'tulajdonság 'á'ltal

kiilönbözik mind az e'gyes, magzaikor'i láŕfla~

решая ‘levö tńdökaréjcsáktól, mind pedig az

вишь leirandó hurutos 'iüdölobna'l keletkezö

kaléij tinemányektöl. A szömèlcsös tü

dölobaál ugyanis igen тын szokott Va baj

száflhörgöknek takhártyája hurutos .állapütban

Ianni , és , a ymi kórbuncztmilag különösen

шиш, az сватов, szümölœösen штатам

részt Ifelfuvás siltall reqçi'es1 штофа bmi

nem lehet, mint e; ai magzatkori állapot- ,
s hurutos tüdölobnál lörténhetö. l

Mellò'zvén itt a részletesb kórboncthni

leirást, áltérek cgyenesen a kórismére.

A karéjos tüdöloboknak kórjelei gyer

mekeimél is ugyanazok, mint megletteknél;

ellenben a tüdökben szétszórt májasodásnak

jelei igen bizonytalanok elannyira,l hogy в

kórt az élö gyermekben свай ‚вуапфй, nem

pedig meghatározni lehet. Ha. `erfös láz mel

lett melyet más életmüves hánialomtól szán

maztatni nem lehet, köhögés és nellézy lég

zés yan шеи, вине; és" naam' шиш
yhosszu kilélegzéssel ‚ s m i n e n 11 öl g é's

n élkiì l: akkor némi valószinüséggel гуани

hatni e bäntalom jelenlëtét. Ellenben ha hör~

тыкают, inkább hurutos tüdölobot te

hetni fel.

E részléies tüdölobnak gy ó g y m ó d 

ja игуана: ,Jmely a rendes karéjos tüdölo

bég, miután штифт]; .kórtanilégyege u

уща: Мех rz #am Идёте шт а

щит syósymódßakagifßnaáhb НИШ

zásâban ài. —- . f i '

мы Rész. А hurutos штаты.

(Pixelmania camrrhaiis).

Hurutos tüdölob таи; Iszerzëk korán~

sem érten'ek valamely sajátnemü s tán ed

èigelé ‚грёз ismefelilen тёмным, hanem

так а шашек azen kóros áflapotját, Му

nek fészlm а hörgöknek s a -hólyagcsäknak

tûkhártyája; «melynek állandô ls egyediìîî bé~

{куще az emlitett tailéháńyának hurutos fkór

folyama; Lélftik шт a Lüdò"k ниту—айвы:

ат hurutos Музей kóms állapoiját, me

тут. eddigelé az огневой maid — bronchi

iis capillan's  maid catanhus задавайте

—- ища pneumonia носа -majd pedìg pneu

'monia lebularis штаба és genera'lis -név

дот, цистита tüdöbántalmakat так
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le. - Szerzök e jeles czikkben megmutatni

igyekszenek ат, hogy az emlitett kóroknak

természete ugyan еду, és csak fokozatuk s

hevességük szerint különbôznek egymástól.

Nevezetesen:~ ha a hörgök nagyobb és ki

неё!) ágazatainak, az úgynevezett hajszálhör

gölmek és hólyagcsáknak штата —- теш

brana mucosa bronchorum capillarium et

vesicularum aërearum--van hurutos kór
folyamtól megtámadva a nélkül, hogy a tü

dök állományában nagyobb változás volna

jelen: elöáll az úgynevezett hajszálhörglob

'- bronchitis capillaris — vagy catarrhus s'uf

focativus; hogy ha pedig magában а tüdök

állományában is sajátneuiii változásokát hoz

elö, létre jön a hörgök s hólyagcsák takhár

tyájának hurutos ‘kórfolyamával párosult a

zon sajátnemü kóros vállozása a tüdök állo

mányának, melyet kiilönösen'llil'liet ‘éä Bar'

thez részletes, vagy átalános karéjcsás tü

dò'lob alan - pneumonie lobulaire simple et

généralisée F'-l'mlals legwßegfontosabb azon

ban a gyakorló orvosra uézve szerzöknek а

zon állilása: miszerint gyermekek 

nél, egész'az ötödik évig a шаб

lob legtöbbnyire kiLiinöleg huru

to s b él _y e g ü ; Y és под е szerint valamint

a tiszta karéjos tiidölob — pneumonia lobu
laris crouposa seu vera - igen ritkán fordull

elö aì ötödik évig, az úgynevezelt szömöl

csös tüdölobbal együtt —- pneumonie ma

melonée ` (ez utóbbi игуан az elöbbinél

gyakrabban); szintoly gyakran támad ellen

ben gyermekeknél, az emliteti idö alan, hu~

r'utos tüdölob.

Az ваш; mondottakból is eléggé kivi

láglik már, mitl értenek szerzök a hurutos

tüdölob alatt, és hogy e tüdò'báutalom

не: alakban szokott közönsége

sen föllépni, u.> rn. vagy mint huru

go s h ö r g t ü d öl о b - brouchopneumonia

Calarrhalis-` mások _sierint bronchitis capil

laris vagy catarrhus suffncativus, vagy рв

dig mini. valódi hurutos tüdölob 

-pneumonia catarrhalis vera.

1ször. Hurutos hör gtüdölo b.

Kórboncztanilag a tüdölob ezen лещ“,

föleg а nagyobb és kisebb vagyis úgy neve

zett, hajszál-hörgöknek hurutos bélyegü gyu

ladàsa jellemzi, mely ugyan a hólyagcsákra

is elterjed, de a шаги: állományában na

‘gyobb változást nem hoz elö. Ennélfogva az

élö gyermekben ezen идиша: csupán hör

gések jellemzik, melyek az egész mellkason

hallliatók, a nélkül, hOgy valahol a konta

цены а hang legkisebbé is változott volna.

E kórtüneményeknek magyarázata igen ter

mészetes, miulán a ишак még e kórfolyam

alatt mindeniitt légjárottak. - Az átalanos

kórjelek кыш pedig jellemzö а lassu és

fokonkìnt növekvö nehéz lógzés,

minek elegendö okul szolgál a bô és szl'vós

hurutòs elválasztmány.

Kórisme' és kórlefolyás. Апп

rutos tüdölobnak ezen alakja hirtelen is tá

madha'v lázzal, nehezbült légzéssel, s a

hajszálhörgök hurutos gyuladásának szokott

hörgéseivel; azonban rendszerint oly gycr

mekeknél fejlödik ki, kik, egy vagy két hét,

söt régibb idö óta hurutban szenvedtek, a

midön is а nagyobb hörgöknek hurutos gyu

ladása, n hajszálhörgök -söt hólyagcsák

nak is takhártyájáig elterjed. А zökéletesen

терзать hurulos hörglobot, következö kór

jelek 'ószvege Jellemzi:

A gyermek ágyában igen nyughatatlan,

s fekvését gyakran változtatja; ha már ko

rosabb, s még megleheiò'sen erejénél van,

legjobban szeret ágyában ülni; némelyik el

lenben igen álmos , s а hátfekvést külön'ósen

szereti, és álmából csak a köhögés ébreszti

fdl; a szem alatti tájék kezdetben ibolya-v'6

rös, késöbb a mint a betegség növekszik, az

ibolyaszin is nagyobbodik, mig elvégre az u
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tolsó perczekhen szederjes sápadtság [epi

meg a nevezett tájékot; az ajkak szinte ibo

lyaszi'nüek; a szemek kinyitvák, kiálló'k, üveg’

féle fényt 'óltenek magukra, és a tekintet

fo'lötte zavart, s aggodalmat' fejez ki. ~

A légzéseknek száma, mely kez-

detben 40 egész 48ig поеду, hirtelen 80ig

>növekszik, s ekkor a légzés lihegò's. A gyerî

mek minden belégzö` erejét megfesziti, az"

огг szárnyai erösen kitágulnak, s mi alatt a

bordák fölemelkednek, a rekeszizom orösen

összehúzódík, a beleket lenyomja, n kilég

zés fájdalmas. A nyákhörgés már messziröl

hallható; kontatásnál a kon mindenütttisz

ta; hallgatódzásnál ellenben az egész mell

kason hallhatnia nyákhörgést. Abörlkeby

detben égetö hò'ségü és száraz, az utolsó

perczek felé _meghidegszik, s föleg az ar

czon bô izzadás áll be; az ütérverés eleinte

elég teljes, s csak 112 vagy 120 egy percz

гнать, de csak hamar 140ге hág, és hirte

len 160, 180ig fólmegy, a kór vége felé

pedig annyira kicsiny, és gyönge, hogy azt

számolni sem lehet. A halál közönségesen a

betegség 5ik és 8ik napja között szokott kö

venkezni.

Láthatni ezekböl, hogy a huruios hörg

tiidò'lobnak átalános kórjelei nem egyebek,

mint a lassu s fokonkint nehezbülö légzés-.

nek tüneményei, melyek azon boncztani vál

tozásokkal, mik e bántalmat bélyegzik, szo

ros viszcnyban állanak. -A bonczolatnál u~

gyanis> ily esetekben a пазу, de föleg kisebb

hörgágazatok sürü, szl'vós, ' gen'yes folya

dékkal telvék, e bô' szívós folyadék pedig а

légnek szabadabb keringését a tiidökben te

temesen megakadályozza.

' 2ог. A valódi hurutos шаб

lob. Kórbòncztanilag a valódi huru

te's tüdölob nem egyéb, mint a hörgök s 116

1уавсзё1к takhártyájának nagyobb foku huru

tós gyuladása; kórboncztani bélyegei követ

kezök: a ишак cgyes karéjcsáiban több

szürke, vagy fehérsárgás kemény hólyag

Csák vannak jelen, melyekböl vagy szürke,

‚ opálszi'nü, szívós folyadék ömlik ki, ha fól

szúratnak, vagy pedig sötét szíirkesárgás

geny. A hörgök pedig mind hasonnemü fo

lyadékkal telvék. Е kórboncztani bélyegek

közösek а hurutos hörgtüdölobbal is. Továb

há a tüdök feliiletén, s föleg azoknak mell

sö szegélyeiben, különösen a bal felsö le

benyben genyüregek vannak jelen, melyek

l a hajszálhörgökkel összek'óttetésben állanak;

és minthogy környékükben sem májasodás,

sem pedíg gümök a tiidökben nincsenek, e

genyüregeket sem а részletes májasodás kö

vekezményinek, sem pedig giimös üregek

nek Inem tarthatni. A tüdöknek hátsó szegé

lyçiben Apedig а már fentebb leirt vérgyiile

y vényes magzatkori {Шары уап jelen, mely

nek bélyegei már ismeretesek.

Kórisme és kórlefolyás.

A hurutos tüdölobnak ezen neme szint

úgy mint az elöbbi, támadhathirtelen lázzal,

nehéz légzéssel, köhögéssel s nyálkás hör

gésekkel ‚ melyek a mellkasnak пазу részén

mind két oldalon hallhatók; azonban ez is

közönségesen hörghurut után szokottkifej

lò'dni; vagy pedig igen gyakran támad кисе

ges lázak alatt, vagy azoknak vége felé, kü

lönösen kanyaró után.- А hurutos tüdölob

ezen alakjánál elöforduló kórjeleknek öszve~

ge a következö.

' А szem alatti tájék vörös, és nem ibo

Iyaszl'nü, a szemek sem ki nem állók, sem

nem zavartak, а gyermekek ágyukban nem

annyira nyughatatlanok, mint az elöbbi eset

hen. A bör égetö és száraz; az ütérverés

120m megy egy percz alatt, eléggé teljes

és fendes; késöbb a minta kór növekszik7

az ütérverés is szaporább leszen, de a160at

nem haladja felül, mint az elöbbi tüdöloba
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laknál. A nehéz 165265 0 láz hevesséàével

együtl nagyobbodik, oly lihegössé azonban

nem válik, mint az elöbbínél. -— Ивуапатп;

idöbenl a mint a láz,"meg a nehéz légzésA

beáll, a mellkas mind két oldalának háts`ó

521 nén sistergö hörgést halllmfni,y még

pedig eleinte alul, késöbb a mellkasnak e

gész hátsó szlnén, mellsö szl'nén pedig

csak a'z alsó részen; а ‘kontatás mindkét ol

dalon egyenlò'n tökéletes tiszta kont ád.-'

A kilégzés azonban csak hamar erösebb és

hosszabb kezd lenni ‚' mig eg észen 111

vó leszen, és a belégzésf'nem pedig a'

fúvó kilégzés alatt igen ‘b_ö sist'ergò"v

hörgés hallható. "

А fúvás nem hallatszik ugyan ogy idö-A

bcn mind két oldalon ,' de a mint. erösebb és*

kiterjedtebb kezd lenni azon az oldalon; hol

102666611, a másik'ol'dalon is hasonlóképpen

hallhatóvá leszen, mindazonŕiltal 616011105

па1 1620рё11 , hol 0165261- 161011111 "é'szrei,'l

mindig legerös'ebb s legtísztáblaan kli'ehetïl'."

Ugyánazon idöb'en , a .mídönv av~ lëgzés fúvó'

kezd lenni, a szózat vagy slrás 111 ”6512112111326"
leszen, és à fúvó légzésnek, 1110502 ölssz-A

hangzó -— consonirendf-äzózátnal megfelèlöÃ

tájona kontatási kon is tòmçpïáblbá

és`üresebbé válik. ` ‘

Ezekböl ugyan аи lehetnê ‘köv'etkez-Z

temi, hogy 'a hurutos tüdñlobnál 15, 521111

úgy mint a rendes karéjos tiidôlòbnáî a sis-'í

tergést fúvág s a 526201001165521100521150'

k'óveti, és iéy mind 10116п01:_1егшё52е11ап1

jelei ugyanazok. Szerz'ök szerîntazònb'an kif-I

lönbség vana nevezett két ttidölbhnakflíet'j

mészettani kórjelei között. Meri lször a liör

gés mind két oldalon hallhatóregyszerre ,' és

az inkább nyákhörge'shez hasonlitfsem mint.y

azon finom sistergéshez, mely 21 111130105 111-‘

dölobnak elsö ídöszakában hallhaló; 25201

sem a nörgi légzés — respiratio bpronchialíë

~ sem pedig a hörg-szózat- bròncho'pllonia

lÃ

-'-nincs oly lisztán 160316610, mint 061016

61 májasodásnál 5201011 lenni; а 11е1уе11‚

hogy a légzés olyannak tetszenék, 101111110`

egy érczcsò'ven keresztül történnék, vagy

hogy egészen a 1111 111011011 v_olna hallható,

mint a rendes karéjos tüdölobnál, azon fúvó

légzés, mely hurutos tüdölobnál támad, in-1

1:6ЬЬ10р102е11 és távolesö, és igy

inkább fúvó légzésnek mondható, sem mint

liörgí légzésnek. А szózat és six-ás sem összf

hangzik oly erösen és oly érezhanggal mint

а` valódi májasodásnál, l'

És lgy szerzök szerint nem êsak a"
kórhoncztani bélyegek, hanem magok a ter-l

' mészettani kórjelek is eléggé bizonyitják а21:_

miszerint а 1116610Ьпа1 02011 nè#

ménel, mely a gyermekkorbàn ö

tödik'évig *oly gyákprifa kóroë'

tîidörás'zek, a valódi májasodás

tů'lïklü'lönböznek. 'i ""

' .` ` ‘Á hurutos tüdölobnak ezenV neme ""i'en-I

débeîr fänap, vagyìi' hónap alatt, тазу né-"

ha’ k'éäöb'b’ lefolyásät bevëgzi., legy'en an~

11111: vége gyógyulás, vagy halál. Nella azon

ban idült állapotba megy át. — Ekkoŕ a láz'

folytonosan tart, esteli roszabbulással, e

mellett а helybeli természettani jelek folyto

nosanl tartanak, a gyermek'teteinesen fogy,

mindamellett hogy étvágya visszatért s jó

iz'üen eszik. Ily állapotban a lassu lefolyásu

lüdögümökónóI 1016110 1101102, 561 05а1 нет

leheletlen azt megkülönb'óztetni. ‘д

l ‘K órjloslat. lA p hurntos 1116610652011:

261: szerint átalában veszedelmesebb, ‘mint"

a rendes karéjos 111661011; á' h`örgtüdölob pe-`

dig különösen reszabb jóslatot engedffmî'nf
a yvalódi hurutos 111661011, minthogy 02601611

511101 lefolyása lsokkal gyorsabb és erösebb,

ŕniut ez utöbbié. Azonban a gyermek 01101

mánya 5 más >ismerl,köńìlmények пазу be

fòlyást gyakórólnak a kór lefolyására s így

аццак 565101110 is. ‘ ' '‘=



210 N6 és gyormßkgyógylaii.

А küteges lázak s különösen а kanya

rók lefolyása alatt támadó hurutos tüdölob

csaknem mindig halálos kimenetelü.

G y ó g ym ó d. Szerzök hurutos шага

lobnál a következö n é g y javallatot állítják föl.

iször. A gyuladásos idöszak

nak erélyét szükség megkisebbi

teni. E javallatra vonatkozólag szerzök a

vérbocsátást s különösen a hánytató borkö

vet ajánlják лаву adagokban. А vérbocsá

tásl. illetöleg azonban megjegyzik , miszerint

a hurutos tüdölobot, - melynek lé

nyege a valo'di térimbeli gyuladásoktól tete

mesen különbözik, s melynek gyuladásos

ìdöszaka néha csak kevés ideig tart, s свай

hamar a hurutos шашни megy át, - a

legerélyesb lobellenes ‚губну

móddal sem lehet lefol-yásábau

fentartaui, és igy a vérboßsá

tást is csupán а gyuladásos idö

szak erélyének megkissebbité

sére sziìkség irán-yozni. мчащег

nek e „даты elvben Blanche, De la Вег

ge , Becquerel , Baudelocque, шипы és

Barthez, kik közül némelyek hurutos 11166

lohnál a vérbocsátást álalában kárhoztatják,

mások реф; annak alkalmazását свай а leg

nagyobb vigyázat mellctt ajánlják. Ez oknál

fogva szerzök a шииты csak азов e

setben alkalmazzák, ha a gyermek erös, s

а lobos visszhatás лаву fokra hágon; és ek

kor is elsöséget айва]: az érvágásnak, ha

возу ez végbevihetö, a helybeli vérbocsátás

fólött, mit szerzök csak kevés számu nadá

lyok ша! szoktak végrehajtani. És minthogy

а mellkasnak falai semmi véredényes ösz

szeköttetésben sincsenek а tüdò'k állományá

val; minthogy továbbá a mellkasra alkalma

zott nadályok után beálló vérzést nehezebb.

elállitani, s azoknak helye néha kifekélyese

dik: szerzök a nadályokat а két bokatájra s

nem а mellkasra ~ajánlják тещ,

Azonban szerzök а lobos idöszak meg

t'órésére átalában elsöséget aduak rnindjárll

kezdetben a hánytató borkö пазу adagok_,

hani használatának. Kétl éves gyermekek~

nél 2 szem errel kezdik, s fólmennek 4

sz emerig. -—— Az oldat meunyisége pedig

mintegy 112 о b еще ebböl minden két órá

han egy kávés kaxfállal vesz a тетей.—

Егге а láz s nehéz légzés következö napon

rendesen megkisebbül; és ha elsö паров

nem is türi a gyermek, késöbb megszpkjag,

s a fokonkintì `javulás kezdelben az átalànos.

utóbb a helybeli kórjelekben mutatkozik. -

A hánytató borkönek használatál пенёк egy

hélig, sò't 11 napig is látták шуты, anél

kül, hogy azon esetekben, 1101 annak еш

litettmódoni датами t'órtént, а hullában

az elöutak nyákhártyája Ciak legkiâßbb k6»

ros változásnak adm теща jeleit.

_ А 1оЬов idöszak erélyének вещным

ra, пенёк а fehé r dárd- Ищи—Г=

oxyde blanc d анатоме -«- harmadíél

szemertöl kezdve mintegy 15 szemerig, mag

a kermes-t is, egy szemertöl 2 више—

rig látták használni; ezeknek hatását azon

ban пенёк, .a hányläùó. ,bQIkÖ пазу ада

gokbani használatának jóval mána вешай.

A háuytató borkönek впишет módoni

használatát пенёк föleg а "àlódi Митоз

tüdölobban анаши, >az az аист, midôn а

kontatás , meg hallgalódzás a tüclök hátsó

szegélyeinek mélyen elœrjedt »lobos` vérgyü-l

levényére mutatnak. Ellenhono 11,6 if g t ü d б

lo bh an vagyis az úgynevgzell haiszálbörg

lobban - bronchitis capillaris -3 мифам.

bonköpek valóság-os hánytató alokbani'hask

„мат ajánlják; minthogy ekkor, а börg'ók ~

nyilásait elzáró ‚ szívós, hurutos elválasz

téknak kivetése teszi a fö gyógyjavallatot. _
2szor. A hnrutos elválasvzhnány`

terme'nyének _kivetését szükség

91155 agi-Uli@
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'Tft

i "_`Ãlalában al'ëyêrmekek egész az ötö

l'dik vagy h_atqdik ‘ evig minnen köhögés u

` ftán a köpöl lenyelik. És innen származtatja

Baudeloeque gazon liasmenest; mely hurutòs

щаыоъоъ lefolyása alatt gyakran oly дует—

tmelirelmél támad, kik az elött attól egészen

mentek yollalc , a mennyiben а hörgök nyák

'3еп_уезде1уё|авцё1‹ё az emésztö utakra magy

át. A' Ugyanezenfoknak tulajdonitia Beau is

azon mâsodrendü lázat ‚ étvágytalanságot,

meg hasmenést, mely fiala] gyermekeknél1 a

hörghurut második idiiszaka vagyis az úgy

nevezett stadium coctìonis alatt szo

ш: támadni. - Ezen esetekben a hánytató

àasználaea >van javallva, mert midön az a

f`inegi-‘áz'kódtatás ты elösegiti а hörgi elvä

lantëk штат, egyszersmind a gyomrot

kitisztitja az expectoratio terményeitöl.

s ‘ аш. а штат emsék, ё: mk

.a többszëri идиша mán Нрав а humus

визита а légumkból или, midön

a Harmke): amyira вуалей, hogy а :kö

högés megránkódtaiása мы, а hörgöket be

dugó зажёг genyes Мужи csak éppen агу

helyriil más heiyne швам át в ваш képes

‚Ниши: ak k-or .a «hánytató пак min

nen up ,. veg! an indem шпаг! na p

igméßelt темница különöa-en ja

падла там; под а: ekkor a Коэффиц

Peelomukiat давшим _A ki таза, inin

щит: a. symlink. за с зубе?—

l-nsuidnalr mz защитим; fóini; ми и.

Az тупейшее: haj-szálhörgl ob

Ъап pedig, игуан catarrhue suffocativus

han - щепа: szerint hurutos h'örgtüdôlob
‘-'a ‘legsiirguetösb javallata van

Áz'Í' “Wlïlliánytaiökïiak Hert e
tieri1 `A`anégáeröjs gyerme-keknél из}

válit'ò'zikv îçbßra aŕsebes ülérverés, vagy a

'nefhëz ‘le'gzês ,j 'akän Ãlalánoßf, akár pedìg

’helyboli verhncsäitánwla`a4~ söt a vérbocsá

tás, a шит: ezen штатами, mondhatni,
tevölegesen ártalmas. ì

Bszor. Azon kell lenni, поду а

gyermek ereje fentartassek. `

.Minthogy a hurulos tüdò'lobot, vérbo

csátások мы lefolyásában fentartani s аи

mintng elvágni nem lehet; minthogy вши

tüdöbántalom egysier kifejlödvénI bár mit

tegyen isy az orvos, okvetetlen bevégzi a

"шага rendes lefolyását, és igy már ezen

két sajátsága által is lényegesen különbözik

a rendes lobtól: azon kell lenni az октавах,

hogy а gyermek ereje mlnél tovább {стаг

tassék; hogy ig_y akkor, midön а душам:

terményeitöl meg kell szabadulnia, erre ele;

ereje legyen és hogy elérhesse azon Юб—

szakot, midön e kór tetöpontjáról машин,

enyhébb icfolyásnak indul, s igy annak губ

gyulása is iukább reméihetö. Ezen czël elé

résére, ввел-261: Baudeloque ügyes gyakorló

orvosnak bänásmódját követésre legméltóbb~

„ak шпиль—А ki is, mihelyi еще vevé,

позу a gyermek _gyengülm kezd ‚ akár а fe»

hér dárdéleg, vagy kermesnek, akâr рейд

а hánytató borkönek hánytató, vagy пазу а

dagokbani használata alalt, ha bär szá

raz és hö volt is még a bör, s az

ütérverés gyorsfaságát megt'artá,

azonnal box-os vizet adatott a gyer~

meknek mályval'özet helyett, s а hiisltö ita

lokat 'kinalszörppel váltolta fel, 4 nehezék

tölkezdve 1 o'bonyíg. Minél erösebb volt а

lobos idößzak, és minél erösebb alkotásu a

gyermek, annál késöbben van az erösitö

gyógymôd'javalva. Ilqu ezen erösit'ö gyógy

тёк!а aiatt, 'hurulos tüdöiobnái a láz, ВЫЕЗ

gés és nehéz légzés a'lâbbhagynak, a helyeït

hogy növekednének, az eddigiekbölkönnyeu

megmagyaräz'ható , s îsmèt meg ismét eléggë

tanusitja azon lényeges külônhséget, mely a

hurutos bélyegü s rendus terimbeli шаг

lob köz'ótt létez. Ezen elvböl kell lüindulnî,
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az étrend szabályozásánál is. lla t.i. egyer

mek 4erös alkotásu, а betegség elsö ‘napjai

ban legjobb csak árpalevet adni; azonban

csak hamar szükség leend azt egy kis hús

levessel vagy téjjel fólváltani, — megemlé

kezvén arra, hogy a betegségnek jó ideig

kell tartania. Ellenben; ha a gyermek kü

lönben is gyenge alkotásu, mindjárt kezdet

ben lehet annak egy kis húslevest vagy te

jet adni, csak arra kell iigyelni, hogy а

gyógyszer adagjai s az étel között mcglehe

tös idököz legyen. Ногу ha pedig a bánta

10111 iden lefoiyásnak indul, leven ien mi
adni à gyermelmek. l l

4er. Feladata az orvosna k, n

hurutos elválasztlék mennyisé_

gét megkissebbiteni. _

Ugyanazon ldö alatt ugyanis, mtg az ог

уоз а gyermek erejét fentartani, s a 116136—

ket ismételt hanytató által а hurutos elvá

lasztéktól megszabadi'tani igyekszik, még egy

harmadik javallatot is sziìkég hogy szem e

lött tartson, mely az elválaszték mennyisé

gének kisebbitésében áll. E végett szerzök a

boróka hogyók fözetét- decoct. baccar. Ju

niperi-ajánlják; vagy ha idült >lefolyásu

kezdene lenni a baj, tejjel kevert kénes vi

zet ajánlanak, a gyermek koifának megfelelö

adagokban. `

А börizgatóknak használatáról szerzök

azl jegyzik meg: miszerint a hólyaghuzónak

karon történö alkalmazása tökéletesen javali

_va van a hörghurut megt'órésére, s :i huru
llos tüdölob kifejlödésének megakadályozásá

ra; azonban ha ez utóbbi bántalom már egy

szer kifejlödött, annak alkalinazására szer
zök szembetünö javulást soha sem tapasztal

tak. Mig ellenben többször láttak utána fe

kélyt támadni, kivált kórházakban. Egyébi

‘ránt inkább ajánlják a hátnak 8  10 csepp

àlnö-olajjal - oleum croton is - való be

kenését.

Haszonnal tétetnek továbbá lenmagliszt

böl késziilt lágymeleg pépekkeli borogatások

a lábak körül , miknek hatását az által is

nagyobbithatni, ha azok viaszkos tafotával

körülvett tlanell Ídarabbal bon'ttatnak be; va

lamint az estéli roszabbulás korlátozására

mustárpép is jó sikerrel 'tétetiln

Ezek után nehány elövigyázatra ligyel

meztetik szerzök a gyakorló orvost , mik kö

2611 különös megemlitést érdemel azon intés:

miszerint minden hörghurutban , vagy 1111111

tos tüdô'lobban szenvedö gyermeknél öriz

kedni kell а 110552аЬ1) ideig сапа ьшемвщ

mei-t ez a tüdò'k hátsó szegélyeibén vérgyü

levényes állapotot idézhet elö, vagy ezt leg

alább kifejlödésében elösegiti, és minthogy

a köhögés által történö megrázkódtatását a

mellkasnak megkisebbi'ti , a hurutos elválasz

téknak p'angását is nagyobbítja. Ezen oknál

fogva а gyermeket egyik oldalról a másik

ra kell fektetni, s arra kell ügyelni, воду а

gyerxneknek feje és meile jó magason feküd

jêk a vánlioson; továbbá igen hasznos leend

а szorgosan betakart gyermeket, midön a

láz еду kissé euyhébb, gyakrabban ide's

tova karon hoi-dozni. Ezen fúggöleges hely

zet, gyenge mozgás 'meg légváltoztátás alatt

a gyermek vidoŕabb leszen, könnyebben's

erösebben köhög, s a"nehéz 1légzésis ki

sebbiil. — És igy föleg a hurutos tiidölobtol

meglepetett gyermekre alkalmazhatni Celsus

nak а tüdölob gyógymódjánál telt következö

mondatát: Si satis valetfopportet

gestando- aegrum digerere; si

parum, intra domum tamen 611110

vere. _(Arch. génér. de médecine. lan.

Febr. Marczius 1844.) K a r á c s o n y i.

155. A ‚Шиши torokgyiknak

-croup _i gógn, чаду léglipmetuél

6111111 gyógyitóláról: Dr J о u s s e 1 pá

risi gyermekkórházi segédorvostól. A párisi

gyermekkóîházban hártyás тощим ген
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VMi'îl

ié'gsípmoœzéseknek á-ilàn'd ò го s z kim@

netele s :non körülmény, míszerint. sz.

két vnlóságos hárlyás torok'gyikbnn s'zenvedò'

штоке: meggy'ogyulni látott minden mil

tétell „шт, az'on fontes kérdés megolda'|~

sára birták szerzöt: mik voltak eddi

gelé s mik lehetn'énok дедами;

is liártyás torokgyiknál a' légsip

metszésnek javallaiai.

птенец elött sz. ан igyekszik meg-

штата, hogy enen> паштет háïrtyás tor-ok

душат már töb'b маток 616“ темен, söt

е tárgyra vonatkozólag a véleniények már

а lègrégibb пышет: kél részre взломан; völ

шк ug'yan is, kik а hártyás torokgyíknak

надумаем egyediil e mütételben helyeztélc,

mig másuk ш csak utolsó segédeszköznek

tartotiák. Ez Autolsô vélemënyben osztoztakl

Aselepiades, Antyllus, az arabok s több más

sebészek. És' igy a légsipmetszés történebéböl

таи: az, мы e mütételt hártyás torok

думы nem André tette 1782ben вт

ször, mint ezt а franc-zia orvosok újabb' idö

Ben витым. Azonban mindamëllett, hogy

émiîtélelt a szóban levò' belegségnél, шанс

utelsó segélyt, máx' а legrégib'b idò’ óta вуа

kerelták az orvosok, még -is csakVa n S w i е—

ten volt ai elsö, ki annale javallatait croup

nál közelebbröl határozta meg.v Öv c müté

telt старт?! ‘úgy tekinté, mint cszköz't arra',

позу а beteg élete nieghoszabbit-t-atván, az

orvos egyszérsmind мы nyerje'n av gög é's

légsip gyuladás'ának legyò'zésé're „et datur

t-e'm'pus'ad cn'randám inflamatio

nem has partes occupantem.“ (V.

.SwiëL Comment. in apli. В. t. П. р._624.)

Monban ö a mütéteit esak akker тыка, ha

már elöbb vérboc'sâtás, haslìagtók ‘з ё'ъ‘бЬЫ

накопить àemini jàvùlâst senn`~hoztak

ela: ,frentiitizŕv hoc рнтд valía-à

liminaire> _sail-gwn“, am suban' c"

iio'nè, et вещам auxiliis.“

Míndazonáltal Van Swieten véleménie

allégsipmetszési illetöleg annyíbanfkülönbö

абы eldödjeiétöl, hogy ò' е mütételt még ak

kor klvánta tétetni, mig a b'áriyás той-ой

gyik nagyobb fokra nem пав; minthogy ‘hê

zebe szerint, ha c mütétel a kór késöbbî,

vagy tán éppen utolàó idöszakábanftétetnók,`

n sokáig megakadályozotl légzés пышет

ben könnyen támadbat erös foku tíidölob,

melynek kimenetelelmindég halâ'los.

A franozia drvosdk ваше Lo uis Ca

ro'n s Tro'useau azok, kik hártyás ta

rokgyiknál, egyediìl 's kiz'ńrólag a 163319—

metszést tartják'gyöicercs „дымами , mi 

után véleményök szeŕint: l ч

lször A valódi, напугав тонуть

mütétel nélkiil meg nem gyôgyliliatni;

‘Eszor Minthogy a légsipinelszës Seŕn

mint mütétel, sem pedig нажитым

fogva, nein lveszedelmesl '

Ззиог Mort al megakadályozott légté's

vérgyîìlevënyt és дама—аз: hoz elö a ЛЬ

dökben. >

в штат шеи igyeksziklsi.- jenn от.

ke'ben lercmiani. Ñeŕez'eleseù: 7

А2 .eläií 'tételt illelö'leg tényeliké'l

шпица meg ёж; miszérînt a папуа; torokgyik

többsz'ör gyógyfttaion meg müiétei нету,

vérbocsátás ,- швами s a çöbbi ismert

gyögyszerek alkai'mazásá'val, sem mint Идё

Vsipmetsizés által. Ugyanis Tr o i155 ela n 100

légslpmetsz'és шёл; сваи-20 еёетЬепйkedvezö eredményhez,‘ мы: 3' Мгшз' Н’

ròkgyiknál csak 1 jö klmenetele ŕ'olt a milfé

ieinek. - 'Gu ¿ès-¿ni ж машет кот

csak k'ettöi ictt' jô sikerrel. ‘- B outlet

1846 'és 13mm '10 iégsfńm'ëiszéá 'kann

êgyetlèn еды 'sem felt jô тетенек r-i '

Ésigy' körülbe'ŕůl sz. пены 1aiig` gyögyult

:liegI a lîárfyäá Íoròkgyikßan ińüíeitekñèk êgîf

'ö i ö а ik 'i щ i è; f: Mfg «sumen имам

мига, Мена; дат ¿ia ‘à зета; ila-pig; ‘35

..2 »
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hártyás torokgyik gyógyult meg àlhártyák

.kiköpésß мы, még pedig’ ezen esetek kö~

zött 10 olyan volt, a hol álhártyás csô'vecs

kék темней" ki, és megjegyzendö, hogy 9

10 eset közül szerzò'nek tudtára агу Bre

топи eau - ki' szinte egyik védöje в míité<

telnek,egy pedig Trousseau gyakor

Alatában fordult elö, s ez utóbbi mindamel

lett képes volt azt irni: „Midöu álhártyák

képzödtek- a`gögben , egyetlen выпевает

láttam „а beteget hártyás torokgyíkban me”

gyógyulni.“_-A második tételre vo

. natkozólag megmutatja sz. elöször; hogy

à légsípmetszés már mint шиты is vesze

delemmel jár, mert Boulin,> ki magri4 is

védöje e mütételnek, felhoz egylesetet, hol

a betçg vérzés következtében а mütétel а—

.latt halt meg; másodszor T ro u slscau t a

Imaga tulajdon szavaival czáfolja meg és
ennek kisérletéveis nyilatkozatával mutatja

Lmeg sz., ,hogy e mütételnek veszedelmes követ

,lm_zései is _vannak , habár ügyes sebész által

tétetvén, maga a můtétel ucm annyira ve

szedelmes is. Trousseau-nak 'szavai követke

~ zök; „Én több kisérleßet tevék, úgymoud,

ylruffyákion, hogy meglássam, minö követke
_zései lehetirlek~ а Ilégsípmetszésnek s a lég

si'pban vtartatni szokott csò'vecslkének; e ki

:sérletgékböl шит, hogy a kutyák e mütétel

ниш 1ш1бп1`ё1е‚‘1›ёпъа1ша1‹Ьа estek, közönsé
„jgesrexilnagyv levertség s több napokig tartó y

¿lláz lepte meg öket. — Néhány közül'ók, kik

_ugya'n már a mütétel alkalmával betegek voi

так, halálòs kimenctelü tüdölobba esett; és

Еву el _lehet képzelni, hogyA plyan gyermek,

ki különben is erös Iázban szenvcd, kińek

шведа már иву is vérgyülevényes àllapot;v

banvvan, mégvannyival könnyebben eshetík
olyuerös foku Hántalombà, mely életét kocz

káztatJa; `és én valóban többször láttam

зуек-фене: meghalni légsípmetszes __után'7A a

дыши, ixogy а jelen volt álhártyák kìtçrje:

- ‚`‚-‚,‚ц.___ _ __

dése clégséges okui jszolg'álhatott volna'a ha

lálnak s a tüdök gyuladásos állapotjáńak'". ›

És ime Trousseau е nyilatkozatának

-cllenére is ,~ azt ища hozzá „позу amütételt

minél hamarább meg kell tonni“, mert sze

rinte a fuiládozásosiégzés Oka' a légsíp

metszés után csak nem mindig bek'óvetkezö

tüdölobnak, nem pedig maga a mütétel.

A harmadik tétclre, szerzönek

felelète a következö. На megtekíntjük, hogy

.a hártyás torokgyi'kban mütetteknek fól'ótte

vszámos holttesteiben mindenütt tüdölob véte

„вен észre; ha e tényekkel összehasonlítjuk

Trousseaunak kísérleteit s észleleterit; vég

те, ha fìgyelemre méltatjuk auf1 hogy 21163

ysl'pmetszés után, bár mely idöszakban Юбки

tént légyen is а mütétel, a legerò'sebb _rfoku

fulladozás megszünik, а légzés szabadabb

leszen, a hör elöbbivrózsaszínü vörösségét

ismét visszanyeri, étvágy, vidámság, ` álom

.mindy visszatér, és csak néhány nap s néha

néhány óra/múlva fejlò'dik ki a rendesen ha

lálos'kimen'etelü tüdülob, midön а ГиНаао—

zásnak jelei s aìtüdöknex vérgyülevényes ál

vlapotja már régen elmultak: bátran elmopd

hatni, miszerint a _hártyás torokgyíknál “Феи

16351рше152ёз‘щёп következni szokott s ren

Vdesen halálos ykimeuetelü tìidölobnak ока,

nem annyira а f_uliadozásos légzésnek , mint

inkább magának _a _ mütéte-lnek_ tulajdonítható.

Kiviláglík tehát ezekböl, hogyla hárf

tyás torokgyl'k meggyógyulhat mütétel péikül

lis; hogy а mütét-el maga'1 s következéseinél

_fogva is veszedelmes; és végre_»_hogy à_tü~

dök gyuladásának oka nem a megakadályo

Зои. légzós, пашет inkább-maga a mütétel.

Ezek után sz.l~a'küvetkezökben adja е‹

16 a légsípmetszés javallataít. ' , »

А légsípmetszést, ugymond,_nem a_ kór

_lényege hJauemucsali:A а fulladozás_ellen;kell

használni ; ~`és_ aìérß , ч 4hai az ,-(orvos a ¿beteg

'ség катета; Щит: ,» :ébtessen а пуакдшыь

»al
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27B Sebémt és szemészat.

tezett»heghártyát .pótelják ki, hanem azon

fólül .még а kóros nyilásnak lires тётю

egy részben-«töltik ki. Az тупей és orl'ü

regnek nyákhártyája ez alalt lassanként to

vúbb tex-jed, az új szemcsésedést hevonjn s

a behegedést elöinozditju. ma@

д. На venen bánásmódnak egyszeri alkab

mazására valamcly nagyobh „упав tökélete

sen be nem is csukódik, az -mégis ez дна:

sokkel kisebb tél-re пышек üssze, s az újo

nan behegedt sebszéleknek ugyan ily щшд

történendö fölsebesitését 15 — 20 nap mul

та ismételni lehet mindnddig, av шт

nak tökéletes becsukódása nem hozatik elò'.

A heg eleinte kis benyomás által van megje

lelve, s стерев; késöbben azonban mind

kiilsejére, mind müködèsére nézve cgyenlö»

vé válik а körüle fekvö részekkel; söt igen

valószinii, hogy az ekkép támadott új верш

nek belsö réte'ge, az alatta fekvö csontképlet

lie-z hasonló szövetté változik által.

‘ АТЫеЬЬ emhtett 2 kóresetnek elsejél

bcn ezen szabálytalan nyilús bujasenyv köv

vetkeztében támadt, а másodikban pedig seb

ze's által hozatolt clö. .-l bujasenyves osent

szú okoztá nyi'lás, mer egy 36 éves 35320

nyon fórdult elö ‚ топогй, 6 vonalnyi hosz~

szú s 5 vonalnyi széles volt; a szájüreg az

orr'ür'eggel közlekcdésben volt. Elörebocsá

юн bujakórellenics gyógymód, s a 5261131:

nek hehegedése után sz. ezen most leía-‘t bá

násmódját alkalmazá, s annak 4sze-ri анш—

maza'sa által а nyilást tökeletes becsukodás

ra поза. A második овес 3szori fólsebesitést

kivánt, s а mütétnek ugyanazon kedvczö si

kere volt.

Sz. azon vélemenyben vanl поду ezen

most Лет bánás'módját а farkas-ínyre, s né

mely sipolyokra, kül'ónösen а hólyag-hüvely

sipolyokra is alkalmazhatni (Bullet. di Beleg#

па. Luglio 1843.) M ее: не г.

"1. пошлыми“ n uitvalt

кыш "падшем: s ‚вши

05'0'145561‘613Ш de Ballestrientöl.

Алтай ока ‚ hogy gyermekeknél а sérveknek

orvoslása oly отчёт; kedvezò' eredménye»

ket tud elömutatni. sz. звени: abban годик,

hogy а sérveknek .gyógyitásra czélzó kisérle

tek többnyire csak megletteknél tétettek, min

den `tekintet пенал а részeknek nagyobb

szilárdságára s a bántalom hosszabb tartásà

га. Más платы ismét merész mütételekhez

l'qgtnk unielyek дна! semmi sem vitetettvég

he; s ezen fölül а gyógyitásra nézve те;

cgy imm wl' , isz összenyomás  legkisebb

iigyelemre sem méltatott. ~A gyermekkori

[звене]: gyors növesénél fogna t. i. ezen 652

szenyomásnak , kellöleg атамана, gyök'e

res orvoslást kell maga után vonnis, s ha о ь

>x'edményci eddig nem valának oly kedvezök,

ez nem а szerbeu magában. hanem annak

тов: alkalmazásában rejlik. Az отними e

gyik тенёта abban áll.; vliegy .a serv

több hónap hossàáig visszatnr`

tó zta tta ss ek; minthogy pedig ezen шеи

egyszerü кашами által elérni lehetetlen, sz.

olyan tapaszokat használ , melyek a börre e

röseu tapadnak, s ekkép helyiikböl sokáig

ki nem mozdulnak. Sz. már most ezen bá

násmódnak kedvczö eredményeit kóresetek

ben adja elö; Еву 7 hónapos kis leánynak

diónyi выдан-зет volt. зимует könyen

visszn lehete helyelni, köhögés és sirás köl

ben azonban mindenkor elöesett. Sz. a kö

vetkezô нашим alkalmazott: еду félgëm

bös, s átméröjeben З centimeternyi viewthr

clarabot lett a sérvnyilásra, s аи 4~5 rag-l

tapasz-darabbal erösité meg, az ввёз: fóli

be pedig me'g egy> pólya мышцами, mely

а testet A1 -ñsz'tir járta кыш. Egy hónap

nmlva a gyógyítás тщета volt. Еву má

sik esetben ismét egy 1 ‘néves tìu hat hét alatt

gyógyíttatott meg ezen kötözés által, ki erös

vköhögxis kävetikezbében galambtojás-nagyságú
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köldöksárvet kapen. Ezen kötëzes sermfuiképJ

sem hátráliatja а gyermek шалаше, sem

mi fájdalmat sem okoz, s a hört nem певчих:

Föhaszna abbau áll, Неву tëbh hóuap hoez

száig шедшими maw-1d helyén; mely idö

{паи а nyilás 'teljesen beierradhat. ь— Мг!

min nagy haszna légyen is azen kölëzésnek

-köldök-sérvnél, az mégis még sokkal nagyobb

nyereseggel alkalmaztatik lágyéksérvnél,

mintlaogy 'húgy által `nomini másilást sein

испуга. lgaz ugyan, hogy.. а köldöksérv

könnyebbeu оповещаю a lágyóksérvnél;

mèunél вата-Ы) 'azonban a gyermek; annál

tbbb remáay van а gyógyuláshoz, minthogy

н medencze kifejiödése a'lágyékcsatorna virá»

пуда váltcztatja megA s шавок a belek is igen

душ-зап nönek. Вин-26 ezen kötözéssel еду

il Мавры gyermekat gyógyitottmeg ‘Юйар

alatt, Швы: ogy dic'ínagyságú lágyék'sérve volt'.

А serv nem шт le a tökborékba, ищут

vissaa voll helyezhztö , подставу а osatorna

влез tág vcl¢.~ Еву másik boteng gyerme»

ket 4 hónap Маш gyógyitott meg. A eérv à

tökborékba szálll le, galamblojásn-yi s köny-f

nyen visse-.i helylezhetò' volt, a eiaborna òlyanf'

tág, hegy штат ujjal тёщи be lehete

hiatni'7 а nyilz'ls едущее v'olt. Az elsö 11616—

zés -2‘hónspifg malvada* млад ls levételkor

wir is ïhisebb ‘voltV afńyilás; l 'hónap alam1

iönlewserrimeg wie гуаши-а s гуашь

mammalsan недюжинными;

velna tekinteni. Еву óvá'st :jini Si., а Ьёъб—

zést t. i. legalább minden 2 Мичиган leven

ni,'1s а гёвгейёъ‘шеёуйзщшпй', az щ kötö»

zest azonban, ha még sziikséges volna` жоп

nal шиш kell. Tisztas'ág kedvéért a kölërzée

fólibc még gyólcsot is lebst. tonni. Mindezek

1›ё1:52. ш következteti: '1. Ногу а’ k-öldök

ée гаденыш a' gyemekkarb'ân mülét

nélbül is gyógyitbalók.-‘2. Hogy ezon'sér~

' vek annál könnyebben és gyovsab'ban ёуф

gyulnai, minél Eatalabb u cgyén' s f minél

újabb а bánlalom. 3. Неву а kedvezö sikeiu

nek le'nyeges iöllételc egy köleléktöl швы;

mely a belek kijóvetelét ellenzi. s azon hö.

ily-és душ-Ш, ше1уеп а zsigerek kitolako€l~

nek, összenyomvúil, ezen részeknek meg

san'iklldéfseft4 clöniozditja. 4. Hogyfa tapas:

k'óftelék eßenikét utolsó föltételnek tòkélete

sen темы. (Bullet de thérap- Octnb.1843.)

' Maenner.

159. Tölulöczözött отпишите!

а ьыш'цеппушннав uxetszó Vlll-i

“ВШИ: könnyitéséro "внеш ini*

Valla“ Dr; S-enŕtl'eb амёб-1 Рта nk

f úrlïb an.`~ Aïbán'ásmód rövídeden követkcv

zöt- A -ezombboltoz'at ‚' а Gimbernàt szá“»D

манжеты нем ышгы 1611010, падет

ellenke'zö lŕányb'an пунш“: fól, még респ;

а насыщением részeinek, Нажатий

меня: тешим, logó és baráisdás ku»

tast ségedelrn't'wel -törbónö föloldozásával. -—

На a'kutasz-az вымытые helyig hozatou,

akker' ennek ‚штат egy новизну gläth

“звезде, шхуны: niyele is görbe, ugyan ш
zen hèlyig lbl'alìk, ё ńiiulán а vSérv шаг elöbb

ogy einen тщетны fö'deiën vaina liefe-f

zen az illelömész a kósnek flillmiiáeaV Ша!"

keresztül metszelik. Sa. enen bánzlsmódìiáll

követlêéxö okòkkal шпагат: 1., A'séWuëk

rémi сит hánásmód ánai'ïsokkal швам

nyomáenak vannak alávetve, mint 'egyëb

штатами; »2., A' вышек въедешь.

lag um végbe ведьм. А mánk 'méd ifa.

nem oly könch »Jlegaláb'li маслины nein

_.. надеваю Végbe, már azon nebézségé'nél'

Гора is,v mellyel а kulàsznak alulról töŕ'te-I

nandö behozatala jár. (Waltheŕs шмщз

Jeurn. f.(.1hir. u. Augenh. Nene Paige. vi..

Fúzel.) Мамины-‚

if’. .l Bénlielöìlllüëtö'léi мои

'Ч'ш'= Рг. Dr. теплы. —- А

smbdìömiöûzöaés шедшим ńáind'eliekë

löít la~s2tenvddö 4e gfyénne k штопа



218'? замши ¿s szeùìószet. ‘3

наитию veendö, шиитов! kell tehát len-v

uünk a beteg korára , nemére , alkotványára

s külsö életviszonyaira is. Agyormekek mint

tudva van, gyakran hányástól lepelnek meg,

mely különféle okok által hozatik elö. Néha

azonban, ámbár ritkábban, mint meglettek

nél, ezen hányás sérvbetömlöczözós kóvet»

keztében is támad. На már szigoru vizsgá-

lat után külsöleg semmi sérvet, vagy lega«

lább_ annak scmmi 4bßtöxnlöczözésétI sem fe

dezhelni IÖI, l__a hányás mindamellett áilaudóv

és.qrös , a has saurait, ai ат: összeesett,.

ozen. kivül пазу nyughaßatlanság és aggály

vagyon jelen, akkor belsö betömlöczözés,

bélhüvelyezés-, béltürcmlelre (incarcer. int.,

volvulus, ileus)kellgoudolni. Slime elöfordul,

hogy ûatalabb egyéneknél, kik vizsérvben szen

vednek, hányàs s egyéb betömlöczözési kórje

lek állanak be, -s az orvos mintegy вещающие- ‚

tik valamely sérvnek betömlöczözésére gon

dolni; ekkor a körülirt, különösen а lágyék

gyiirü felé meghatárzott idom, а dagauat

csekély érzékenysége, és átlátszósága sat.

oszlatßjav el a talán létezö kétséget. Az ifju

kórbau a sórvek ritkábban lámadnak, mint

a gyermek- vagy щадит korban, de éppen

enen oknál fogva ritkábban is fordulnak elö

a sérvbebömlńczözések, melyek, hahogy tá-A

madnak, igen heveS tüneményekkel vannak

бешеных/е.

Azon különbségek azonban, melyeket

а nem, az alkotvány s а külsö életvíszonyok

sérvbetömlöczözéseknél is okoznak, tulaj»

donképpen csak az érctt korbain jönek elö..

Valamint а czombsérvek sokkal gyakrabban

tapasztaltatnak asszonyokuàl, mint férñaknál,

a ködöksérvek (kivévén a gyermekkort) majd

nem >kizárólag csak asszonyoknái, а sérvek~`

nek pedig ezen пешей sokkalbkönnyebben

Lömlöczöztetnek be, mint a lágyéksérvekzl

úgy a betómlöczözések is sokkal gyakrabban

Iordulnak elö asszonyoknál ; 5 valamint a kö

dök- ¿s czombsérvek bezömlöczözésen два-1

lában sokkal veszedelmesebbeknek koll te

kinteni: úgy ismét az asszonyok azok, kik

veszedelmesebb betömlöczöze'seknek vannak1

alá чете. Továbbá sérveknél tekintelbe kel!

vennünk a tán ugyanazon idöben jeien lévö

havadzást és terheséget is, a mennyiben t. i.

a hasfájdalmak, és hányás, melyek gyak

ran ezen élettani munkálatokhoz csatlakoz

пак, а tán létezö sérvuek betömlöczözése

tüneményeit utánozhatnák. Kövér személyek

nél gyakran igen nchéz valamely sérvbetöm

löczözésnek valóságos létezése fólül кладё

па1: biztosságot-szerezni, föleg akkor, ha

czombsérvvel van dolgunk. Ногу ñatal és чёт—

teljes egyénekiiél a sérvbetöml'óczözések he

vesebb tünemónyeket idéznek elö , sgyor~

sabhan folynak le, ezt mint штаммы;

mert tényt nem is szükség-'elöhoznunk. -

Azonban itten némely egyénnknek изувече

zelt fölmagasztall. sebzékenysége (Vulnerabi

lität) is jön щитам, mely ugyan ylegtöbb- .

nyire lìan hör, puha haj, ós а vér- sideg

rendszernek nagyobb mozgékonysága áital

külekezik, s ennélfogva leginkább Баш-1:0

ш egyéneknél tapasztaltatik, de minden al»

kotmányu, йоги ós életosztályu embereknéh

is fordui eiö s alvérnek fólmagasdalt дриа

dékonyságánlátszik alapulni. .Az evve] éppen

ellentétbe álló tompqság, meiy a hidegvérü

mérsékménuyel, az öregebb korral, s атип

ka álßal elkeményedett és elerötlenedatt em

berosztálylys! дав-‚гиен: csak a hetömiöczö

zés kórjeleinek lasubb kifejlödését tételezi

fól, hanem meg csalódásokra is nyujthat al'

kalmat, a mennyiben t. i. а tüneményeknek

gyeugosége és csekély száma kétséget éb

reszt az orvoshan, valjon betömlöczözés va~

lósággal van-e jelen, vagy nincseu.

Továbbá föfigyelmet érdemel a sérv

nek állapotja a tömlöczözés e

lött. S Шеи legelò'i a sérvnek neme te

 

а,
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_ sérvet tapasztalás szerint legnehezebben lehet

visszahelyezni ,

betömlöczözés helyéhez legnehezebben fór

heini,> részint pedig, -minbhogy ,rendesen

legkeményebben van betömlöcz'ózve. Köny

А nyebben sikeriìl а ködöksérv visszahelyezése

Y s legkönn'yebben a lágyéksérvé. -Továbbá

fodnrsérvek (Netzbrîlche) általában vével ne

'Ahezebben visszahelyezhetök, mint bélsérvek,
_l nem csak azéri, minthogy amazokra köz

. vetlenül dynamicus vvisszahelyezési szerek ál

tal kìsebb hatást gyakorolhatunk, hanem а

.r zért is ,.»minthogy_ a lfodornalt, а sérvnyila~

_mon kiviil, fekvö része. gyakran túltenyészelt

_ё.$.е11"а]и1Ь.-—Уедуев sérvek, azaz olyanok,

_hol egyidöben bél és fodor estek elö ,na

gyobb nehézségeket nyujtanak az orvoslás

ban, `minier: egyszerü fodor- чаду bélsér

Y vek, minthogy, ha egyidöben a fodor is eselt e

Iö, éppen a föleg bántalmas bélre csak bizony

lalan mechanicus'hatást gyakorolhatni. Na

gyoßb terjedelmů sérvek általában véve Шпу

_ nyebben visszahelyezhetök, minthogy ezeknek

>Arendesenlnigzibb sérvnyilamuk van, s ennél fog

‘va nem annyira erösen штаммами be.

_ На valamely összenött sérvben этиче—

Idö személy betömlöezözési kórjelek közt be~

tegszik meg, akkor mindenekelött szükséges,

hogy az- orvos pentes s ismélelve telt vizs

выдашь által bizlosságot szerezzen magá

`nak a felül,.»val„|ou ezen tünemények valo

eággal betömlöczözés, чаду egyéb képletek

gyuladása, чаду ileus sal. дна! hozatnak-c

elö. Betömlöczözött ,' összenölt kis трав!

můnsérvek шашист míndég azonnal és köz

vellenül igénylik a житием, -htahogy “эти

bélsérvek, чаду bél- és fodorsérvek; mint

hogy a visszahelyezés más módon lehetei.n

len. 4De ha betömlöczözött.` összenött'tete 

m e зги а g у sage, sérvvel van dolgunk, _ak«

kol' а míiiéißli» чаду éppen»_ nem1 vagy csak

részint azéri, minthogy a_

f.

minthogy еду részt a többnyire паду зёгч

nyilam s a rendesen összehalmozolt паду

sártömeg azon reményre jogosit Fól bennün

ket, поду ezen betömlöczözést egyéb mó

don is el lehetend oszlatnunk, más'részt

pedig altól kell tartanunk, поду majdan

olyan összen'óvések- e's elfajulásokra aka

dandunk, melyeket můtét által sem lehetend

eltávolilanunk, mellözve azt, hogy a beleg

а mütélel által nagy veszedelernneky tétetik

ki, mely nem csak а mütétellel járó sebzé-l

sektöl, hanem a légnek a sérvre és a hasü

regre törtenö tartós behatásàtól is származik.

Leggyakoribb alkalmi okok, ,me

lyek t. i. a sérvek betömlöczöreséreî alkal

_mat nyujtanak, а meghůtés és ane

mésztö-csatornának megterhe

lése, sokknlritkábban eröbeli crösza«

koskodások, -úmbátor а sérvek igen
Igyakl'anezek által lhozatnal: elö. Ezenkiviél

betömlöczözések még elfajulások, kül'ónösen

Va se'rvnyilam összenövése és megvastagodáea

sat. мы támasztatnak — az úgynevezett-é

`letmíives betömlöczözés.

._ A betömlòczözésnek tulajdonképpén

csak еду neme van, a _gyuladásos. Min

den egyéb fajai olyan különbségeken alapul

‚пай, melyek az azokat támaszló alkalmi okok

különösségélöl függnek. Igy szokott meghütós

által a'gö rcsös b e lömlöczözés, meg

terhelés által a sár-b et'ómlöczözés,

eröszakoskodások мы: а szorosb értelembe

velt gyuladás os b elömlöczö zé s,

(‚нашивок által az é l e t m ü ve s b e t ‘ó mf

l'ó с 7. ö z é s elöbozatni. Használhatóbb а be»

,lömlöczözésnek tö ke'le tes  és to kélet

leu r e való ` liiloszuisa. Az elsö mindenkor

gyuladásos tiineményekkel jár, mig az ulol

.sóban ezek a liátlérbevannak szoritva s he

lyettük más tüuemények’észleltetnek, melyek

az okok különbfélesége szerint, különfélék.
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Minthogy azonban tökéletlen hetömlöcëözé

sek többnyíre csak lassanként mennek tökó

Vletesbe által, cnnélfogva а tiìkéletcs betöm~

löcz'özés'nek tilneményei, azaz: а gyuladásos

jelek, s a патент, azaz: a görcsös, sáros

'jelek életmiives nincsen miudenhol és min

denker elég világosan egyniástól elválasztva,

hanem többé kevesbé egymásba felynak. Kö

* v'etkezök azen tünemények, melyek a tökéletlen

sérvbetömlöczözésnek egyes nemeit bélyegzik.

a) A göresös vagy kólikás be

' tö in lô e z ö z e s meghiìtés következtébcn

Vszekett közêp vagy tctcmes nagyságu bél

vagy bélfodersérveknél támadm', a sérv а

tlineményeknek beůllta ниш azonnal jobban

kilëp; etenkivül rehamonként fájdalmak jc«

lennek meg inkább a hesban, mint a sérv

ben, Iher gyakran 'egószen tájdalmatlannak

táp'asztaltaltatik; `néha erös, többnyire azon

lhan nem húzames' hányás, nagyobb szo'mj

jal, tiszta nyelvvel, nem egészen szorult,

si# néha hig hassal, görcsíis (a rehamek a«

Fatt) érvcrëssel s пейте vngy legalább izza

dńsra hnjlandó böŕrel. (Nlclegség és csô'rék

t'óbbnyire azennal klitmyebbiìlest hoznak elô'.)

Ь) А 'sáres betömlöczözés,

mely ŕendesen nagy, lcgalábh rëszbcn 1132

szenött, többnyire каш- vagy lágyék-sérve

liet lep meg, hosszabh заев; tartó széklem~

hasäg vagy teljes szoruiás , továbbá étrendi

ltilíâk шт, meghůtés- sa@ crömegfeszitések

kel {жути vagy ezek nél'kül szokott támadni;

emellctt а nyelv be van топча, а szájiz

resz, höfógés, êmclygés, néha hànyás is

van jelen, a tele hasban inkább valamely

ŕoszlét, mint kájdalem érzcte, maga a sérv

tésztás tapintatu, és nem igen fájdalmas, az

{Неизв lassu, puha és teljes. ('Csò'rék мы

fendes'en meg hasüriìl'és hozatik elö.)

c) Az étetmüves betömlöczö

мы, мету összenött, sérvk'ótö мы vagy

(треп nem, чаду от: tökétetlenül ита—

‚т. . t _4-,1 '.1 .

tartoztauatott sérveknél tapasztaitaut, tabb

nyirö már ismétel've, meg pcdig ŕñînden kim"

tanntó ok neituiegyes betömfaezözési ш

nemények elözték meg, а sérv maga egyes

hclyeken , melyek jebban ellentállanak és ke

ményehbek, nevezetesen'a s'érvtöinlò' nyaka

és a belsö sérvnyilam tájékán érzékeny a

nyomásra, egycs tünentények, melyek' ép

pen nem szüksêges hogy hevesek lcgyetiek,

kiilönösen ha а 4feder van b'e' штампе,

makaesul tovább tartanak, lohëllenzö és lá

gyi'tó szerek csak múlandô könnyebbülêst

hoznak elö. ’ ' ‚

.\ gyuladáses vagy tökéletes

tóml'óezözés elsö~ és' másdrèndů~

ге eszik. Az elsönél egy kis, vagy mérsé
kelt nagyságu sérv, mely cddig sérvkötöl ál

tal gyakran tökéletesen visszatartóztattatott,

megeröltetés, fölhevülés, megllütes vàgy le

les italokbani kícsapongás kö'vetkeztében 115111

l'öczöz'tetik bc; a sérv vnlamint ai allias is

'feszuimek és érzékenynek mutati-mk, eres

és tartós ha'myás által eleinte a gyomer-tar

tnlem, utóhb vizes, még késöbbcn 21116321—

nii, pelyhes, тёще büzös és Saves anyägok

is ürlttetnek ki; fehéi'es vagy igen vötös

nyelv, belsö höség és aggály mellett en'is

szomj van jelen, a-ködök- tájtól kezdve

metszö fájdalmak terjed'nek szét az egé'sì al

hasban7 mely nyemásra mindinkäbb ériéke

nyebb, utóbb dobkórosan fólputïadt, a has

iirülés vissza van nyomva, ¿tinte ä húgyel

választás is, a hör ferró, I az órverés kis.

keményes és elnyomott.

A másodrendü gyuladásos betöm

löczözés akker támad, ha à tökéleñen a

gyuladáses bélycget ölt magära, s ekke'r

szinte többé kevesbé a most enih'tett kórje

leket tünteti elli.

На az arczvonalek megváltoznak', a

hör meghidegszik, az érverés csökken, ak

ker à tene közelget; ha a hör tapàdós i1.
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te keresztü'l meîtsz'etnek'ezen 'öeszeezórito
тенге részek, al 1выдел Aed'enyvek` давшем“

maradnak,I tminvtliogyll enel: rngekenyeáguk

meiàëkonyságuknál :"'visleîzxalil11`1`z<ii`<lnakl..I

Benen-.ini b_‘lkotńäi fegvà a’ ködölç'-§èr‘v'et"f‘elï
félé', rsz_ük¢ég_"éeëi_ébeii’ balòleairelé is kêll'

tágiltanilïa Ilzig,1'yf5"kséx‘vet« föll'eîlfé,À’sérvetpellig lefelé. Áìtaigitas'kivitelét' ille

wieg iegelöl is аиоц'ьеп' штанам, häg'y

a bal mutató-ujjnak csúcsát az összeszoritási

helybe toljuk, úgy azonban, Ьоду az ujjnak

tenyér-oldala az összeszoritás felé legyen irá

nyozva, mire aztán ezen az ujjon laposan
vezettel-ik be a lérvmetesz az 'o'sévzzeszoritaïsi

hìelyïén túl, itten fél forìçlìtás által annak éle
ai ös'szeszoritási hely felë :irányloztatik Sîxâ

vezetii ujjnak elegendì'i nyomäsa`~ âltal a Imet

s'z'és végpe najtamif, ‘nieuw többnyïre rope

gó zörei~ уздуеа igesnekötvel a 'kitzigitilte`

sikerült, akker а metes;~ `iemet ugyanázon

motion vezettetik ki. Milnekelötŕte àzonBan az'ujj4
vieezahuzatne'k , igiztoesáèot eierezien 'magáï

nik а vfaléforra.;Szaballlköileketlëële

hasüreggel ismét helyre van-enllitva? lla

nincsen, akker à идиш addig kell folytat
nunk, mégha ezel lexlérve :fini-ssen.K И l

l A'sérvnek lesak triest leliet'ò' visseahe

lyezése iebbféle körülm'ény ¿nal иеьедьшьеь
meg; még pedig: L. l n M

1)`A'slérvne_k összenövése ál

tal, melv lua дуепде és reezletes könnyen
eltávolitható, yellenben ha erös es igen kifA

terjedt, bántatlanul hagyni kell. 'A
servnelrxigen паду terje'delxne ál`

tal. На егоза]: iodor-rész'eket foglal maga

ban, akker gyakran sikerül annak- lassan

ként es tiììrelemmelleendö -visszahelyezé
se, de reézei egvinálsäközt öesze van

nak növe, впадину, ‘akker azt késsel
seükeég elinezrlitrani.A A béleérvnek паду ter

jechelnnxie tebblnyire lìellsáhijtes's'zeszI Ááltal okoz

[АН

Las:

так, mit gyakran gyönge'd gyúrás által vis:

ea'infa запашет f

"" ”А мамаши börszéleit дату 65-‘
мы meeneem", ¿rétine-¿edele шт

sérvezeäietße esel: _ egysìer'u "bliijiia" minier?)

„резака iéièàs'ékü Evvbi hwg’ keit'elë'g'étŕäi"

s nem ken 'ä'sëfvhëlyètì чаду сдавшийт

„на шефы? 'ШÉ'gy' ‘ pá# ‘ŕagiäßâmlíkpg
@gy hymen, i @gy gli“ „yäidëldörëppaa'

öëszehajiaii renda; ’aerylrn'èreîgçne же!"
штата kei-iii“, а másik pedigïeàeihHä

latt а nyomfolt fólé Vvezettetik, s az elsöhöz

erösittetik meg, egészítik ki a kóteléknek e

gyéb reszeil. Végül még a mütettnek térde

alá egvìigis'àv'zehajtott vánkost kell tolni.

Végbevitt mûte't után a gyóg módnak

szerenes'ëïsàkiriîenelelëê ‘a'ìilßte'tihü nyu

_l-fq; l, t .il ,,|,p i ъ, ,13:5 ‘.nurewnn

доев viäeletëiöf штаммы:

I

._ ветв
Ьас! a'betè'griek двум? seiiimïsirnf этан ’fáilî

keine; фрица вши-щ пъььёиёаза “I_ëgyëii,”
s" пашем f ì¿eendarti-teit»'dei *es* hitteg“ vim

igyék. путём‘tekîi'ifezpên “áz't _

gïyälfran'ïg'eri l je y 'eztvlg'âiluàtelfl teezl' ylliâ'àiiljiîwf'

leek @meeneem negeer/¿nein rese'
náltatnak a V kcirpa-föl'zet- "eel l"si*zzippjaii'vi:ziiiöfilfff

lól eeörêk ;п bécsî g'haëhajteil-:virz'ïe'lt' ¿gl'rieiînbßßl'

jat csak .kivélelképp'elri' "kellvliâi'shznäni. ‘i "iwf

_ l'ser'inizieïs'z'élâs Iutäir kiln'ätîiiiL’szokotti

kórtünëményzeli'ï” I‘eàofioitaaaï¿eeitälveilhátäkï'

Keeler? ` Введет: fe îhe'veny'" fiaskéi-ïiëwsI ¿Ééilofr'

жатвы БуЕКчгЁЫба ì "и. ‘Ёанъё‘ЪЪ'ёзгёйй?’

15st, légume’ 'mipurfagziáseï “§záräï;"‘"râ§‘
nvel'vei ,I 'líâny'ästńsà'tl 2má'soclik :eenpert 'iäïf

met @gy alánomosìröleg дышим neil'

мы, ’ в hagyr'ná'ißá’ девкам джазе:
nak _ke'pét mutia-tja."LÍÍÍt` eil-TrainTigìvenJ Íreve'seï

van iiilpnf'façlvaI,l nem is >igen érzek'êiiy ,ma

nyelv ‚пейте; ige'n :wreef zii ‘s'ìélkë-l`

üriilée zni'nceen elnyoxn'va, siii’ êvakoribŕlifyà"

bò'rçnfedv'es sat." els'ö esonorlzî'e'iäsniolieli

lenzést , lli'ill;_«"illàl`nos"'‘ës-l lielS'li'eli'i> уёгьрфзз’ьи‘ёё.“

кёгё‘ъь csörékei'; мыгаденыш;
h z мы '.. а 2: . ахи; i. ‚.лш‘лчн'ш el |5315



мы ‹— ч А

s

284

...A v". efe ` l ;'~‘v‘ rf ‘i if 111 5-'

riczinolajat kiván. -— A másedikhan ritikágnhs.I

tegfölebb helyheli v_ériiritést szabad ,alkal

111112111 ,A belsöleg 'pedig sósafvath lhalvenyt1

(çlhlorìlsöt timeótis nyákeîs fözçtben, mákonyf .

festvénynyelü4 vagg `lnélkiile> kell* használnig.

@abba kemepyit'jîífazetpöl ánóesöréiŕet. _' '

.1ь‚„На_ végbei'ittE sérvrnîetszesxntán ‚letelyásey alettl egyÍ bélial renedne

` Kórboneztan. »

üìi'ilnáevki , Ylebellllegnze's , Éna'gy

ngugodalemá. gyakori csò'rék `sat. 'szìikséìl

gesek. Égyebkéntszabâlyinl tüzzeki magi'ma'k'i

minden`orves., vmisizerint'betegét a sebnek

tekéletes behegedése ut'án, .mig mielô'tt ágyî~
i keine föll,.jól anillò' és ruganlyes serv-_l

kötövel lássauel, nielyet egy Iálle esztendeíg’

felytenesaii kell v_iselnie. (Bayer. ined. Cer

111934111; egyébként ,szerencsére igenritkáń resp’.| 14. 15. 521843.) y Meczner.'
terténik megîs a Pel-tartalom a lhasüregbe, А ' и l A l

т ‚‚‚ —....... 

_ ь I _..- _ i. ' r, Н... - » ч ¢ ‚д, I ` l I

I l'.' ' l Í ч l ` IIN a . -" ' ' . .` :2| "l

‘_ Kórbeneztan.A '
. v .n .  ‚ - 11 . Э’ .t i

ze.. 1- -- '

159., Кашпо]: а 11113110110211111.
113010161“ R o k i ta n s k yes mások ~~után.l

(гопуъаьаэа а mun тещи iapján 'm'egjé-î

1911-15181311 @limi @kwek-l. . „ „ . .l

„ш _, Щ. b,e'_ l h u z a m szabálytalenságaiî

@ät-.fleelsmrß _ @wie 115111151 1 131,15 ‚11115;

alatt-értjük a“l)elhnzelnnek;hetömlöcsezes'hez

Ysëfàfë helywlválmásiß 1 heineken».

a_ l'laiskérnellltl servtîörnlg'íveI váltoaiásav nélkiil

jìjn létre f(inc'arce‘natie ‚ strangulatie '_ixite'rgriaŕîç

helsö beteniegzgzgsî'vagy n_nelsé'rf.) и};

Цефщщщбфз ,legyszerü tn ai sV 111411111. 'tail'l

mad, melyet belszilakßyaglyl ennek fod-.

rfa 1111111 Lpontjaira gyn-Z

kerel, vazíálgla'lgkïhegíyvzrìeáj feksfzik.v_lE njoinas;

termesëeçeëen nnndég a nen; l engeldò' _.Í'hátse.y

11511‘1'191‚161911131Т11г52291115 »eerie ‚гит-1

1115551 ySÈalJëltd 1ve'keiliybél nz) mely@ leregf,
zölt Yastagbelre vagyá remesa végwszilàkárà';

sillyed s ennek ¿fiel-pit öñszenyemjà. lEwkeirlëkészitò'jeia lhesszuïs ‘petyhüdt feder.: neve-7A

zelteseu miden а rángetás lköiietkelztébenl zs_íl

negge váltezik át. vbet'ómlöczözés te n'-l

ее lymfervd u I á s о n alepuL, s inhérent esetE

lehetsegesî: a) egy bélszilak tulajden tenge-ï

lye köriil tekeredik s igy más flélkanyerodást,

áltàl'isïérintlbmznekl a bélialak 'sa 051116111111.

@izan-n.“ _Ez а‘тешавд Ёгёщсёёд parenting-'

inkább gáztorlet sat. következt'ében.l A 1ve

kgnyblélbe'n aug“ gonaqlható а tengely' `kan-11i'

kanyarodás, inert azt a szemszed szilak a'
zennal kieglyenliteni iparkoldïik; b) a tengelyt'

212101101“ kèpezi erre te„l§'er;¢'3dikI fel a bélhuÄ

zam ,Á vagy is.: Iegész. fodoryagy egy szilakaÍ

kgipnziltekereplik összes at hél kiselib'naÃ"

gyebh szilakát magávnl rántja; ez csákna"

v'ékony'bélben tordu] elöj с.) ‚А bélbekor

maga' kAépez'i a tengìgelft, melyI köriil egy inasik

szilak fedrái/al eg'yüttl úgy tekeredik Д, hogy`
aïzltengelyéneík minden pentjait érinti ,hs azt

gyiirůmódon lszeritja ös'sze.'A tengelyt an ÀS'

beker,_vagy а vakbélképezheti. Ё két'u
tehhi'esetî csakäLi/‘énken `tulajdena§ bär né

ii'ä',ìfjai.-hál‘ is шве jehet ,' 'nire' ¿iökészn ’a
hves'szufpetyliüdfi 115110123.) Valamcly"bél

sìnak' hetömìöciözése kmönös 31152 met

2111111‘15155111; mimajd nerinál ällánothoz сад!

toziky ,majdeŕedetialkotásì hiba, vagy' vég
4re'._-»Äel<'ihaladt kórok termlënye» IEzek á b`él“

neklktilönféle g'yiirü-V yagyiésidomu ürègék

be tertént bétöniiöczözéseí, melyekr közül Ais'

inerjük: A Winslev rését, melyben
egyszer. okitànsky a vékonybél' nagyi

szilakát ' Ьёшшкбдибпе шеей" b)' a“ vakbéi



Kanonen# ‚ 2ё52

зёаЬЪГУёёёЬей 'odalölrìia(lás'oka't;A è) 'ewig-’1 egyiiliß Ьёгодёаьёе‘ 106111131" vagy ’völ'viiluenák ‘

dòviîbanli.likakat'nagylreseket; d) Íaliiodiirnak nervezziikí(intuàsùsceptnnil. Evszerint inindég" _

gliŕnbölyü 'Vagy làpoê' 'aÄhas'ln'êrhézI Топ/111111 hasonneìnii liárlvfjfáik'A foi-ditvák'ezgynylásy l' elle

i'zsinegekké elfajnlás'at“, annak villaidomù" nébe. А betiireinlô' és yisszatüremlöesÄö 11821"

hafsadásait;` е) korcshártyaképzésŕ', ‘sejleà E lëtezik аду fodor-szilak kúppá ös'szehajtogatvâ, `

idas' ‘iszîálak képëlaen ,`fmelyek“e§yi‘beltöl la melf/nek csúcsa`a betüìŕemlelt szabad'vêgén,"a"

màsikhòz', "va"gy a haslalhoz'x ‘vagy' a 'fodòr-Í ища 'pe-dig 4 Шгешешёк beléptifpfmtjr/mî

hiizfvagy a"medenez'e`üreg Ivalamely zeige* fe'kszik. lA foglòr-szilakì, melïa vissizatiitjen'í` 1

rehez fntnàk ‚‘ vagy кёъ‘пуеп Izs'ig‘èx"liì'5zött7 letbcsöth tartòzikf" mindég rángatás lAlla;

„91:11; mesnil/9_-`n§ll§észüiéibe левши-‚д peil-¿ban ‘уапд‘жеуеиёюз bëfólyássát 'hir'zfï

rabban a Ivxékloxliyliélî Yalarnelly ezilzika lIbörtw'ó-.IÍ шьете: alakuläsárzi, t. i. azi;` eszközliphogy
nöztetik be ; _a vastagìbélböl'psak a Ysz'abadablònA 1.)_ A tiiremlet hüvelyével schal eem fútîegé~ 5

“3529152 ‘iminglà`zi SthktÖr'ez'òrlilhatnak ,be l szén '_párhuzanlösa'l'i, yhanemímindÈi; erò'sb

alulílaf' Ezen'y'esetek ‘leggyakeribliak ,' minden I göibiìlést 111111116, mínlzseŕn` ez, melynek hof'`
életkónliafì '1elöfop'di11nak~ Eiedn'ìény'ök a bél niorii llapján 'a vieszatüremlett csö feszes

felpuffàílása а22155‘52ё52ог11ощ р3111_ге1е11,“а. hâŕántreílök'be 521168115 öesze. 2.)'Hoigy1 пу1-.` .
häskér gynládáèai ,_1"ls‘zl5,lliiiìlés's'atlA ' ‘I r1: lalinn nein :iküi/elynek"középpenljän,‘ hanetn“l

‘I v ‚Епшъецаё" а ‘рё‘ццг‘е‘ш‘шь' my' ¿erika-vin шайке g vieçzam'remiémsöhöf
b é l b e li e ly e z éiefj (Invágination '," 'Iii-Í ta'ftozó fo`de`rszîlak Lifonásának engedve’ a bil-_'

ÈÓÉSÈIÈCQPÜOÚ ' dèsj Райтез’; ‚ЁЗГШЁЁПЪСЫЭН velyriek `l`odorç1fálà:'fel'e'_néz‘ é's“ nenfgömíl

b'wíe) vasyfoslabß "néveń, 'a v'Ql vivi ù è, ini'í böïyned ,ï -ha'ne'm' hasädek idem'uanwáufgzétíf’

alan e'gyik‘Abé/lszilaknakí,l ay vel'e'_' éiintkeziiî 111121313” 1111: 15111ег1е18ЬЁ5е115ётё Áa végbé-lben"

szilák üregébe 'lett betüiemlésët 'éŕtjük:_'Ezei1 l létezöîzs njjiin'kkaf eleŕlíetö"türeríilet'eknek.kprállapet legéyakrabban azfélel Yegsö pilla-‘if Aìtürernlet'ek afvastagLëswvékenybélberi egya'“‘

nataíban А a l'lalällgsábankjön“ létre s"híhetöî rzlnt gyakòrialŕ; :i vastagbéllien lévëk _hagy-I“

kép lálfbelek egyarányla'l'an izgékonŕságáliól' sàgukmiá'tt nevezeteèek.' ~~IEkk0r à liüvely'f

slrendgetleninözgásailíól _ézzilůlazik';' s ezbkl'~ rènde'sén "a r'emcsel “лещ Hosszú'èzilákal"

bei az yagrylf;` geŕin'c'zlagp-'reńflszer rt'òmpnságzif; t'óglaljzi Iñagähan , ‘gyakian Мыла '1_6ЬЬ$26‘1"

val Aj_glróns ezekböl kiinduló lialál rtÀusvájal álati" is 'egyinásbzil cs_us'zamodvaxs a benio'glelibMxt

tziniad.’ Èemnii 17152211а121$^11у1>п1ац11121111515211: еёёы 'a I/seggigz Aélöny'omnlfA f'öliilr'ól lefeléiì

„3101, мацы; 111011221“,111111921 6er iönénö nirçŕniçiek'leggyakbriabbakî f '1"

kïnînybelep'tiinnekîfekllllinìlenlfürennlei lJá-ï :A Bélliuzámut'akhái'tyáján lefolyó gym"

romlbellre'tegblöl 1511; 111115162111, 1‹1111‘81 Befelé ladásós ‘kerállapolòk' köziila hagytńázo s"

sz'äilnigiiän', azl e léöfélsl niésodik 'talibán-3 fl) l y ama'ïp’b eineijük 'ki , ímire Eá 'vé'rhastA

lya-lapjaikatc, ajm'pálsn d és lila' ŕm ad'ik; fògjuk illiv'iîlen" kövelkeztetni. “А fkórbonìcz'tain’

ьдёкёы'ардац101611511: egymáè ellen ¿'_ Ãezhutßoll-ï feladata il‘helybeli'vhagylnázlolyamet len“á,S='i’t‘y

351621111: a tiiijemlel: 1356119.“ Könnj/ebb' értè; adni', "mit e_`tiifêllödölt ”‚е'мур h u S 'kéPÜ`

heute'ksl ,velgen a Lteri'nészethez biveŕn-Ãblel-'v| nlñjlêůdïjg'ë flëgymá'zg'leföll'tfibàlf 4 “аи“

53’ ьетгёъеёер fa 1 nírêmlel hüàfçly'éiièk' чаду": dunhàfmńwöi: 51111` щегъогщ наш ; 2) а f

béfóg'âlßbélnek {inwssuscipiennf _a legbe'lï hägimázb's fafiiuk'éble? leŕàkódáèänäk,' wie?¢

551 ьесзпзиашхфрзацеь g а _köàeps'öi _knépö'f 111122611;мы;а—тётсушртет‘ееши

чёёдйзшабйгеййш 'csò'nek s'ëfhklét utóbbit vëáäányeréség пака-1:5) а fall/Wll'ïépleffel"b



2§§«_ KÉIPQW» 111.

1213уд1ё5дёз _letaszi'tásaszìakáïß 4) 11:1111а1110п

kép úgy nevezett. hagymézos vhÉifekéxlly 52:11:01.

11-42, elsö_ szakbvçn', mgly 11 111191105,
Уцёудфоууг'цз 125211551‘111112011111 çgyezik Hmeg,

észlçlhqßiii a_z_ 1100111 takkártyáján a vislslzerekA`
táguiésáts a:y Yérnek G__zîelklienig paqgását; àv

felqyzzgd, holzxáiyos, báqudt

521111“: 5211111 lgsz; a hplyìiigkì diizzgçivàk. vAg

щ bekäme. адепта дёгвгц 15°Ччбгёугъ1ё1ё

tqkonnyal 110111011; а fodçrmirígyek kisieïbig.

mérnékhen тачек, а @riss/¿MW fur.

защищал 611118111: `
î 2) AI másoqik szakbap а ta'kilártya vö

rögsége korlátolt pontokráy 101111165520, me

lyek aPeyex-félç mipígyssopoŕtoknak Úagy iti

011 egyes hólyagosáknak felelnçk meg.' Majd
kçiîekdgd, Ysgy kiii'idoilriu 3 Avonalnyi

5105155 duzzzidások (p_iâgues) tágnadhak, mik

атташе wifiëxßkbe lgraködßwuìajdëß.:
szjçlfiiy açïyayg áital származhak. ySnfzfîêllg_iket i'ér`~

@dénykqsgnçú _ iii/egizi, 'çiçrßagk' фазу nya.

módrarösszeszorißgtzt pàrtázat körül; hà_

sóznlzótlç :_i lapgs gpgpbákbçiks .ësůçsokońx k6
dökidçqgg hehogpadásßin.uta_ti1ak, Altákbárlìya

тёщи: mijn, а 191115011 „так Даш;
101131141, vagy quozdulailaxiul az izoinliártylálnl

A hárçyákon нет-ещё] láiszólszüŕke vag'y

sárgavörös hagyniâztèieliek (plaques) kenié;

nyek, ellentáuók, néha шагаем von'ulók,

puhák, заведён. А Ьаэйёгёп áual ради; 521—

getekként tünnek fèl s áhaskér visszeres 161

dgzzsdeisg által 11103. A 110521116-`

dgs székç az ileum alsó_ hazmadxésze, s en

nek 110190111, а fodo_r gyakpontja átellçnéberi

vñló ¿ala- А Yakbél Мите. Щ тёто
svçihbak.4 ŕ iiiagységuk ezüst .Igalxjastóyi Illalléi-l

лабуду; “111020, taglia több hiivelyknyire

tçgjgcië. - Mellçiçäk s ,közLöttük kendermag

vagy(borsó-x'xjigysa'lgixl dyzzadás láthartó, rńely

hasgnló edénygyürüvel iliyeßizvq, az egyes

hólyagcsák hagymaizqs beszürödését ábrázol
да. А faltyuanyag 15'2n1é.1_1y;l halyány vöxöè.

mi@ 828199511, 111119111 чёт, Yérßß. 65?-,

191121 Узы/Ш? ‘QW-ef@ дёш- ‚ тщи

ßxek Фчвжегё-чавхвёвга 418311111 ‘fé'œk

vggx sziirkeyìigösek s içitszóiag s_zalonásau
berszi'irzf'idßt-lek..iV l А y Y ’Y

З) A> harmaqik szagkN kçzdçtég az újon
feilálzlagit véripflás шпщяц” á ,iférérlgk а

ьельшщ-’ ¿s 111195511”зьыудэъдпщшдё

vérfël. duzlßëdlïakf 5 @há-#yá @kwis

sz'úrke zavarçs s_avós (olyaqékoy. izzadç 1:1,—
De 11 'lggne'yez'etesebb 'iiáltozfá's' ’zi A'i'òdor-ip'i

rigyçkßeiî А ‚‘ 1ezel;v Lui.' feifàzuiilzik, l zélf#l

erilyéänèk. {10191111031 1010031: 1 ¿iii-äh' ‘101111010; 11уёг0'91к. À'l_èaijakófêl'cytt.l ànlàg: 52111

kev'órös, l iii'inëggg'f ,` spes xkéijsjä'rz-l

Ьап áßáwßëëélwxsäsáfsá'Yaài 1111115 iàr.
rá`váltózik által“, xiii" páììjta'ljáátÄòll'`elyîá-v

lik, porhanyó' leszflpèggr'è'pedéz L s' líehámiik

s vrészerrxkévnt, .yàgy'gyegès'zsńx kiìçzî'ttçpik.'mYagy

измену-1151111 abiti гёъуыёфёа ёйёё‘

1111”; laz, "дадут; gî‘ësfkqsf детащьщцды

уевуйЦЁавййё/Ььёп 521211011, 155111155, ¿effi-_
lósán 'slarjàqzóképiett'ef 115110211: ät, 11101} hô

sêëés l'iúifçl'èiy'25:y 1052 s darabon

kéiii"eiváras_i|iás' nélkiïliá'szfmauk' 121. мм 3
101051 egyes szillakai4 @diszivódás :útján vissza#

hëáiàdó áiáläkûiásoli I_nennek'l ät ,

összesülyednek , ‘i ~I_»e-îly'hiidiQ, ränczqs 1161016

ggü;~ kàgyvâń heimy ¿_MIiii-rigybókorbànf 'E

mellett ¿_i bélgáz kifeszíti'e (120100115;

mus), sárga vagy baŕna, koósonŕaféle épés
bélsárì fóglai magában s mélyçn", néha'à

medencze üregébe, _van lésül'yedife. A fodor#
miiigyek most'érik ellleguagyobb tériméjü

1:01,- 5 Agzilamb-A söt tyúk-tojásriagyságra nö

vékednek; 4kuékekI vaígy’v kékvöriísèkfvërdú

Sak; aìvisszerek âtcsillámló'reczèt képeì

nek. —- Álloma'myukls'zîilzlì'rd:,1 de csák hamar

pqzhanyó velövçé váltqz'iká-_t1 melybén'gyak

ra'n tetemes vérömiêilyek léteznek'j ekkor
h_ullámzó_ 1ар1111а1ца1ь7‘ь

' 4À fatyuképleç leta/szìtásával., a bél
4 L i; ‘ мм i;f_x.:.:~,1.;ìi._\_,. ‚ж



мыт; " ’nä-l

шагает, гаммами ваша им, "ffii а
ztnlajdonlrévpi `'Hagyináizlekélyt`ké'p'ezi. lì'a az

iäsäiësüâñlet égyáieire чашам re, akker

Ьа11аЁБ5гфЁтЁай “a гашише: ‘sàéién' ьогпд

l íaaîáz'illalkay aêiiekél'yîfelgiiletëre siillyedîsiitt mint

iägéiéi , "iéiëëmòzzmnew, подведёт ,f'inóßb

I',fìekîet'éKs' чаду БЫЗЬШШ takhártyasiegëly

Ltiiriikelö. lla"a'leiásiiiäsi'rêsnletes velt, ak

. a'î kietied fe'k'ë-lyî тайма mirìgvès V ezövet

"een 'tarn n' тёща: mantendrán-k _
ìaz, Пей; ачёдвёйайёй _i vnllajdîlfiir'id'er'iîl'lx'à'k ,_i s _

:a `15ë|fiièhigél§e Ботами “вгёкёыек. Nena

idemtàlan, v$151.38àAkil'il'îiìlìèìl'í a iekély. Gyak

"tan _weeën-ann ‘ëgy einem“, ‘Aj naga

'Qigòsfige'yègegnf¿betragen nagenieten
“ded_ vagyv monoru fekëlyv'tämad."Feneket az

:iìi'inlíliár1thlíz beritó . sejsiövet inélyl Arétege ké

_ïiezif-‘ìtïidiine latvukéblet letaszitása el

"iezaäaän,'ŕaïäqeremgterinj nsebbednek ;
“ЁЁЁЁЗЗЁЁШ minìleg n'náig'ìiob'bálc Inuarâdnalr1

M'iììlìńtsemv-"iiermál' v'á'llàpßot'bánàsize:kliek lex-ini. ——

хАпЁадуЫдГейыу L'sella' È'se'mJ Ире; övfeké'lyt.

“вешать"панам-“главы ”адвд‘ъьш’аа

з а vakbél bineñtíäjëiî' k'ëioinàzëäsága.
l ling a “надутые. Pusz'tnlás g у ó -

\é'ynlása Atiìkélíetes'en mìelresee'n vvégbe,

szììkség поду а helybeli folyamat bevégez

tessék s a hagymázos korcsvegy megszûnjön.

E feltételek alatt Еду történik az: a fekély

fenekére süllyedt takhärtya-sze'géiy шитые

töl befelé dül, a fekély fenekét _boritó sejt

szövetre ,l mellvelïiisezeferräd , ‘li-alványll lesz

s megvékenyul. A eejtréteg is fehérebb, tö

möttebb lesz, végre savós lemezzé ушат

által. A hozzáforradt takhártya-szegély vég

те észreveŕreàiür ъъъе ‘Шеду дна-1: — ne ‘ ‘nem
Vt'ńind'en vo'iilàlról I пусти] дедуш'йм3 БеГеКё’а

takhäitya ,wenn а terminen“ тешу бь

leësé ‚Т а ‘irereuded' Рейд ‘шЪпОгйчй vánozik

fer ;` атлантиз-‘зтшшаог mkh-áriyá

val' едут `уё`1сбвуаЬЬ—‘ lesz, ‘úgy ‚Беду végre

‘e'ssakE дешев látszánàk' 'a 'savósWrárlyám -

ша ' а ' s'zérek ”взлетная “een ‘ein ama
savós lemezlköliepiën Виана Í'afnró bolvliek

sarja’dzan_àk ki. A ‘fekély helyett Vya bél bel

szìnén xvsir-.ilrály liemoròriás ‘Èaiálta'txik ; "ri'éin'ely

pon'tokon altakháßrtya 're'dötlen,'sinia, pi'e'szr'iì'ltt _

Y'efkevesbé edéńydiie s esekélyebh Vbolyhu

lniaŕad. Ily hegbelyek kia'llott hagvmáz ша“
i3(3‘ëv'mulva is 'találtattak -Nevezetes áz,

Беду еиепТбй‘абае után'a .bélben seha nem

máradviseza sier. Afodermirigyek néha ösz

siezsugerednak, szivósak, halványak lesznek.

A vérhas-folyamat. Ezt jelenleg,`

mint a vastagbél takhártyájának önlétü meg

betegedését ismerjiìk, minthogy itt lép fól

legkitünöbb alakjában.

AA természet után indulva, négy fokot

kiilönböztetünk meg a vérhasban.

1) А legàlantàbb token а чашами-вак

húrtyája 'többnyi're vëkony réteg y‘szennyes

заметет elváiasztmàny Aalan {Маю ‘э

keákeny, "duzzadt esíkekban ‘чаду eavóval

telt h'ólyágceákba' выше l'mut'ixtkezik ; -vagy

sziirke, ledörzsölhetökorńaféle lehámló ré

'teg'etrképem ‘ini hihetökepLinnének пуп]

мышата: aria," Воду а’чёгпазс belsö bél

riíhnek (дешев intestin. intern.) сенате;

Alalta a takhártya felcserepedik, esekély

nyomásra vérzö s а szike nyelével pépmód

' ra'ledör'zsölhetö; a reejtszövet beszürödött.

2) Magasb fokon a mondott változás

L'ztevälib""terjed ‚й йду агаьъап, liógiy`äîztï ёдуез

pontokon jobhan kifejlò'dve találjuk. A tak

hártya szennyes szürke , sürü enyves réteg

töl fedetik be, vérdús, vörössárgába esil

lámló kocsonyás any'aggá lágyult föl. A bél

beilszinénv 'kevesebb duderedásokat î látunkì

melyek' al тешат. bee'tůrŕídéeén ' aiapnlnak.

“Хетты Ьбнёдез ‘шюпу hover. «Anl -egész

мышк- ‘szenvedöleges kitágulùban чащи ‘gáz

`ésïezennyes bana-bélsár, шьете, ver

-4- тушенки—тащи ‘; hártyái y megvasta
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_ godvák. _E szakban történik a_lebenyala_ku,_

_ csöves hegedmények kiüritésc._ .
3) Még nriagasbfokpnel dudorodások

_tömönebbek lee'znek, 'e 'bei benzine eye-_.

‚ netlen, dombosiiregmirigyalaku lesz. A tak

_hártya komorvörös, feketés vérrcl elárasz

_ tott, _vagy szennyes zöld varrà vúltezík `

_niá_sszor i_sm_ét elpusztul s a beszüröd'ölt _sejt
_ sz_öv_et lemeztelenittctik s rajtà clgyes vörös

‘_lazl __v'érzö edénygombolyagok_'_vagy tágult

_hólyagcsák látszanak. IA'közbc-:nfekvö szila

"kok а betegeeg'aisóbb {они einen А Вы

tartalma‘vörösbarnás_' evhez ha'sónló, igen

büzös , 'pölyhös ,' morzsalékos anyago't mutat

4) А legfò'bb feken а takhártya _nàgy

terjedelemben fekete, szétmálló, szénesîìlt
anyaggá injul1 el s ugyanilyen lebenyekkéntA

(tenés takhártya) taszittatik ki. A sejtszövet

elszénesül, s az edényben foglalt vér feke

te, kemény, porféle tömeggé .va'sltlezikœlt1

utóbb  а nem beteg részekbeni visszhagás'

következtében, genyesen heszürödik. A lle]

.d`ógféle büzös, feketebarna, kávé ülepszerii

folyadéketl годы magában, тазу vkitágult;

legtöbbször összesüppedt. A haskér szennyes

-sziirke, fénytelen, .kitágult hajszáledények

--kel telt hama, korcsszínii, szétfolyó izzad

'l

"für" г ‘ . ' . ‘l L '_, › È   -. д} mg, f.“ ..1.Elméikedéßek а дшдчмгяёщёгфчйб Slîêsxlleieâŕ. 'Simili

.'r'_ .nmz

-`:-'› i! ~- `» I ' ,f

hdl . ' = .: ' .‚{

5.1.-' ввел diœöség fénye Aáiredez el,

császárfürdö hévferrásain, mely 5—— а

‘шеппуйге а történetek Ykönyi/ei.;nyomám

visszatekinthetni, màr a romaiak bettel

"dús ногами vesni származúsát s melyet

sem а pusztitó tör'ek korszak,„sem а

.__-'_
__

а.

mánnyalboritott ; niedormirigyek ‚муфты

kemer kékvörösck! ernyedtek.. _ _ . __ _
Ä kórfolyamat _gy Ó g у u l á s b a indul

ván, а leliámlott rétegek alul újak _sarjadoz

‚пак е1б s кваса reitet-at, тазу щ он. быёзз
| I' I ,рамы ld_arabokat képeznek",A miken mig _hi

ányzik a takhártya g’ ezek néha_szigeteket ké

peznek.' Majd lassanként _savesîlemez _tünik

_ fel rajtok, mi savós-rostossá~ tömödik össze,

nègre szömölcsféle hesszabho'dásek támadrfak

a _c_sipke's s__ze'lekenîY melyek'mindinkábl) e~
llöl/)bre nyoinulnak s egymá-slsal erintkezésbe

jönek. A sürü` cg'ymáslmelletl; álle szömiil

lcse's kinövésekík'ózt а згЁчбзЫаргё Abe lehet

pillantani Nagy' pusztulások 'alatt a neri()
lszöveturestos zsinegge töinödik össze, mely

'e bei _ u_ŕegebe'_ „yan “а мы '_idemu
ránczekát kép'ezneklf' in_iháltal s__zort~ hez

'nak'llétre av bélben.l Ha ajken idülthfelyaniu,

„ekkor а hólyïlgcsák _tailyogek-pésI sipolífokat

’mutatnak7 iiveges takenytól duzzàdnak, ge
nyedezneks ñnem lnyik'isokkal mëljfre elágla

zó meneteket képeznelf,ls` a haskérig__'nylo-

mulva, 'haskérlob'otsziilnek ‚ _ff _

` Ayérhasfolyámat leginkább hçserilifa
_ . ч _ . ' .‚ li

rágó savak мы tumasztott ,kor-folyamathoz.
1 1 ‚‚ '. г :x — _ 1 ‚г f .

'r

l

‘t ' l|l"|

д: - Eredeti érteleezések.'tê„s'.lîözlések., ‚Йоду, „

t

*l ÍDr Illes L'ás zló`-,' eesti gy'akór'lö' orvóstól's"ä budapesti* k.' or'koä-egye's'ület f' 'f

I › I и tag/jefes' meenemen» ' " '

i ' _,d' . . . f ` .

változékonyságot hajhászó jelenkor Anem

voltak képesek meghomályesitam. A kiiá

radhatlanul munkás természet szillemé

vnyei, akitudhatlan messze -pályáról sic

tíí s aföldszinén hatalmasan felbuzegó

hévvizek, д nem csökkent böséggel , erô'

vel enyhitnek számtalan szenvedöt,'mai



A b. császárfurd'öräl. «L Drvlllés. _

"ése

nap is úgy, mikép a letimt hajdankor

ban; hévmérsékletük, tartalmuk semmi

viszonyok által sem fordittathatott ki ö

rök törvény-szabta sarkaikból. -Csak а

mit ember keze nyujt, veszendö ! A für

döintézetek, a korszakkal s népekkel

együtt megváltoztak, s a romai épüle

tek, a pompás шт]: kupolak romjain

az új nemzedék új palotát emelt. A szép

tettek hirével dlszlö Marczibányi

István adományozásánál fogva, több

birtokosok után az lrgalmasok Conventie

kezére kerülvén a császárñirdö, ůjabb

felvirágzásának korszakát méltán ez Юб—

löl számithatni. Borongó dicsösége e for

rásoknak ismét tisztább fényben kezde

ragyogni;< gyógyhatásukat újra hön mél#

tànyolni indult az orvosi világxs majd

legfelsöbb hatóság rendeletére, majd pe

dig magánosak szorgalmából, vegytani`

lag bontattak szét e hévvizek. Pf iste 

rer orvosnagy inditványozásából divat

ba hozatott ismét a gyógykút belsö hasz~

nálata, s általa a gyógyhatás kiszámit

hallan terjedelmet és егеашёпуз nyert.

És legujabban a czél és kor kivánatihoz

illö nagyszerû intézetek emeltetvén, le~

tétetett mintegy a császárfürdö átala~

kulási szakának határköve.

és kellemesen meglepô épületekben 73

lakszoba kinálkozik a vendégek számára,

gyönyörü kilátást nyujtván a budai ге

gényes virányra, a sietó' Duna шьет,

а Margit-sziget lombjaira s a tàvolban

feltünedezó' Pest ékes palotáira. A gyógy'

вы keleti oldalon , из boltozat alatt á~

rasztja buzgó vizeit egyenes irányban a~

mélyböl fel márvány medenczéje öblé~

be; шиты а gyógyudvar félkörében a

vörösmárványból alkotott tükör- vagy is

kßfürd-ök, számszerint 29, az еще

Mbeh Pedig а 11i kádfúrdök léteznek e

..‚

А dlszesl

löszobáikkai. ‘ А ШзеЬЬ udvarban, háláaz

égnek, meg van klmélve s mohos régiségé

ben áll fon a török idökböl árván reánk ma

radi k ö z f u г d 6, ajnaja шиш töredezö

török felirással, kúpos bóltjaival nyolcz

szilárd oszlopra nehezkedó’. A f6épiilet~ '

tel átellenbenvan a legújabban elkészüli;

s ez idei nyáron beszentelt kápolna, а

hivek áhitozásai végett, kik midön testi

bántalmaiktól megmenekülnek, belösztön

nél fogva hálájukkal felkeresik шедшей

Ezzel egy húzainban áll a még egészen

be nem végzett új sze'rzetlak, t'áï _

gos termekkel ellátva, имитацию:

hire van , nehezen fognak az irgalmas а

tyák kórháza- és lakául szolgálni , hanem

alkalmasint l'ürdövendégek elfogaqás'ára' ä

rend ша: odaajánltatni. " " ‘ j

II.

Orvosi gyakorlatom kezdete legi

fó'bb fokon magokra vonták e források ñ

gyelmemet ; és midön észlelném, hogy ai

épitkezési és gazdasági intézkeúések

nagyszerü volta mellett, orvosi tekintet

bc'íl majdnem árván látnám e fürçlöket:

legott elhatározám, telhetô erömböl mun-l

kás lenni abban, mikép az eddigi adatokl

nyomán indulva e vizek hatályosságát

még inkább kipuhatoljam , más részt az‘

irodalom szélesA pályáján a"lehetöségig'

terjesszem a forrásoknak már régóta meg»,

alapított s méltán kivlvott hirét. És meg

vanom, ешьъеш anon hazám feikeia di.“

csösége is, és magosan kecsegteté >lel-'

kemet а gondolat: talán valamit ’lendlŕ

heini ez intézetek felviràgzàsához, ki:

mutatván azok-számára, kik fmég'két-I

kednének benne, hogy hazánkban is van'

Vichy, van Wisbaden.' Másrészt a

gyógytan látkörén , mintegy inagasztosh1

alakban ‚ felemelkedö humor àl вот

3

ь .‚ ß.

.www i”
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hitágazatához ragaszkodván, e helyen az
emberi testlelvkorcsultl nedveibó'l szárma

zott betegségek legiojával szorosimeret

ségre Iéphetni és gyógyulásukat az апуа
terŕnészet ölìéböl meritett gyógyvizek ha

иш! altal, kileshetni, legszebb alkalmat

xfemêltem. E feladatoknak megfelelendó',

4éi'eztem erô'im parànyiságàt, és а hely

szînén megrögzött rendetlenség,_balité

Íetek, más több visszataszitó viszonyok

és kicsinyded érdekek felismerése maid

iiéńi megbênitá szándékomat: dé a szi

Ига-англ, és a пазу ügy — mely a`

szenveciß emberiség ügye_melletti buz

Èaiom', s hazám igényei, nem hagytak

csüggedni mai >napig is, s három évsza

kon ät. гуаши észieleteimet. a fontolgatás

utján iörekedtem felemelni а tapasztalás

polczáig s megkezdém muńkálatim fonalát

az 1843ban közrebò'csátott, bár nagyon

is tökélétlen magányíratkámmal, minek is

folytatásaul kivánom, hogy a jelen ei

méikedéseìm -ügyfeleim által fogadtas

sanak. 

Ш.

_ lett âtalakulásuk (1843.) 6ta e

mrdögyégyìntézeteket tolongó néplömeg

látogatá riem csak a két testvér vàros kö

réfnöl, de a legtávolabb vidékekröl, sl'ít

külföidröl is. És Iegott volt тенёта,

voÍ't fanyar gaines hahható! És egyik sem

töŕtént ok дыши, de az utóbbi né'me'

lyèktöl ti'liságìg üzetett. Nem akarom-i

nem -lévén mûértö —— taglalni az épület

hiányait E. melyek ha léteznek, az épitész

s :_i tulajdoiiqsok rovására vonandók; nèm

erzilitem a bé'rlö urakkal történt , 56% tán

néha 'el sem _kerülhetö surlódásokat,

miknek пазу része шаг is elháritva van

s mindinkább leend, ha jövendöben а

lakszobák шеф/шве, а változó hónapok

Ь

szerinl: fog шедшими“ lenn'i; nem

számlálom eiö а csfnos ébterem -igen

is gyülöletes és csak a vendégre szeny

nyes homályt vetö rejftelmeit; csupán a

gyógykútföre ‘ki-vánok szoritko-zni

rövid szavakban. Ha t. i. a капа а gyógy

udvar közepén, oszloprend vá-llain nyug

vó kupola árnyában buzogna föl, igaz,

hogy kellemesb tünemény s szebb élve

zet volna; és ha a gyógyudvar az épitke

zés kedvéért fel nem töltetik, bizonnyal

nem süllyed oly mélyre а kútfö medell

czéje'. de az új épületeknek a réginek

romjaira Кедам épitœt-niök s igy a kútfó"

a keleti oldal fal bövébe| _ bbl тише;

létezett-esett; е mellett попив van

tág, téres hajlékëi,` meiyh'ez széles és

kény-elmes lépcsök- vezemek, а kút. med

ге mindeniinnen szabadon, s путан áll'

s az ivók számosan férhetnek- el körében.

Alegsúlyosb gáncs magát а kútfŕí vi z é t

illeté, melyet a hajdanival összehason

lítva izére nem oly eró'snek (talán 563

nak ?),illatjára nem oly büdösnek, s hév

ségére nem oly forrónak tapasztaltak né

melyek. És е vádra, megvallom, nehezen'

шаек kimerítc'íleg feieini, részint merli

régibb idó'kben nem vala alkalmam s hi

vatásom látogat-ni e források boltjait ; ré

ssii-st.,y inert e vitát csak egy újubban esz

közlendó' vegytani analysis hozhatja ш:

tába s egyenlítheti végkép ki. А кыш

vizének ereje, nem tagadom, tán @hizovh

nyos okok miatt (lásd: magányiratom22<

lapjá-t.) ném'uleg csökkenhetett, de véie

ményem агент, е körülmény újra ше

gint jobbra változhatik; az iilatra nézve,

tudtomra minden eddigil vegyboutásòk

csak пусты (vestigium) ишак kimutat~

ni' a kénkönegszesznek, mi okból tete

mesb büdöski'í szagot hajhászni e héNi-A

zekben, а képtelenségek выгнав; q fhév
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márséklet àltàlamfpontosan s a nyári

szak folytában 'többszön különbözó’ nap

szakban, sidöjárással vizsgálva, a hév

méró'nek lehetó' sebességgel történö ki

rántàsa тещи, mindenkor a 47 ° -. 47

UQ“ fok közt mutatkozott, úgy hogy a

tudva levö 48 fokot jó lélekismerettel,

továbbra is mint állandób fugadhatni el.

IV.

Emlitett iratomban felállitám s е!—

fogadá-m azion elvet: miszerint a császár

fürdö hévvizei s liévszerint a gyógykútfó'

vizc Sigmund s a régibb analysisek

nyomán indulva ‚ gyógyhatályukat legua

gyobb `részben abennök feloldqzva 1618

zó' szikagos sóknak u. m. a пеп

Savas és kénsavas szikélegnek (nail-umA

carbonio. et sulfuric.) köszönhetik; merL

a szabad kénkönegnek osupán nyomára

akadhatni в а tán певцы: létezö kén b_a

tása csekélvybe veençlôgr а шьы 56k

(szénsavas клеящее, szénsavas kegereg)

s egyébb létrészek nem oly готов gyégy

егбчв] birók. Ennéifogva': feioxdozó,

bó’r és vese iz-gató és зачтем.

tó halályulc forgott miudeukor sznmçim

еще, Amidön betegeimnek e так hasz

ваты javallám, уаду megengedém. Mit

a tudnmány a szikeges sókról álliz, az

tapasztalásom próbakövét is kiállá. -— А

gyógykút- viz rendszeres bßlhasználatára

feloldozni шт а ше11- s az altest, tak

hártyái elválasztmányait; паду mértékben

kezdettek тащит а vesék, mit а vizel

lésre való gyalmri ösztön eléggé I тща

вон; а дуошог s bélemésztés s anyagki

cserélés napról napra javult, mit a je

lentkezö heves étvágy tanusított, s a _be

lek rendetlen ürülései, az aranyeresek

nek паду örömére, visszatércek renales

folyamatukba. Elvemhez s травматиз—

hoz szilárdul ragaszkodván, закатал ed- «

dig is tisztába hoznom аи: hogy a дубу,

kút-viz-ital s a hévvizfürdök kedvezöu

eredményt nyilvánitának fökép а 1:68: '

vényben s a vele járó vagy atyaûas

afranyérben és Ьйдутчепушат`

az altesti zsigerek közül a màj ban és а

méh n yakán чаду 8211361: székeló'

idülL kórfolyamatszülte keményedéselfbana

(kérgesedésekbcn) s a vele járó nííi f -e

hérfolyás-, és méhkórban; végre a сайт

ban , s némely másodrendbeli b ujakó 

ros bámalmakban. А görvélyes és effélß

csontszuvat, az elöhaladt tüdó'sorvat, ger

jekszülte váltólázakra következett шрап

ganamkat nem vala szerencsóm iavulni

láthatnom , mikel, azonbau jövendö kisérl

letim tárgyaul tûztem ki magamnak. Nß.-`

тешь ьбгь elgségek körül, meg

vallom, ßddig севший: ъараззъашшш; s a .

megrögzöuebb fajták alig is gyógynlhakî

nak vizeink ereje àltal gyökeresen, sv

hathatósabb külsö izganó gyógymódot. 136:

пуе1пе1:.’ I

 

V:

A köszvény kandidatusaivglleg

gyalçrabban találkozám a 4cs_ászárfurdö‘k

ben, és legnagyobb тещ, hat, hét

mulva, javulva A.vettelí tôlem búcgńt. Ев

6k méltán kerestek itt ведёт bajaik el

len.-Ugyanis, habár .e kifejezés alam

,köszvény‘ а legkülönbözöbb 01:01:16! lét

rehozott, s lényegukben elöttünk minded

dig ismeyetlen kórállapotokat, шпик: mind..

azáltal, más orvosauctoritásokkal elfo

gadható azon nézet: miszer-int az .épgég

szabályaitól eltéró' emészlés és ‚чипами-

mödés (reproductio), а „дуошог és az

'ósszes éleunüség nedvqiben -létrejövö

savképzés szolgál mind азов 1:6гшцвч

ményelmek три! vßsy девать шлам

о
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4ötlt'l jeléül, mikel általänos néven kösz

vénynek (антика, Gicht) szoktak ne

vezni orvosek és avatlanok. A vegykém

так t. i. kimutaták а köszvény folyamá

han létrejövö amaz elkeresulását a ned

veknek, miszerint a köszvényesek véré

ben hugysav (acid. uricurn) шлаками,

melyvagy tisztán, vagy amónyával, vagy

szikeggel összekötve a vizellettel b6sége

sen ürittetík ki ; söt Prout William - a

~ lább emlitendó' munkájában azen alapel

vet állitja fel: miszerint. a te j sa v k ép

zés"a'csúz,a búgysavképzés ,pedig

a-'köszvény jellemzö bélyegelégyen! És e

zen savképzésnek eredeti konyháját màr

a' vl'égiek az altesti rendetlen nedvkészi

tésben vélték rejleni. Mind legyen azon

ban az eredeti kór-ok, mely a test helse

jében ezen savképzést elöidézze, annak

fúrkészésében már sokan kifáradtanak; e-f

Шиши csak` az eredmény, a kóros nedv
vegyület áll. Tudjuk azt, mikép a húgysav

az ép ember vizellete egyik lényeges ré-A

szét képezi, mely köszvény és fövény

baj alatt a húgytartó életmůvek által 'ú

rittetik ki 3 vagy pedig fellobbanó izlo

bek kövétkeztébén (а midön Andral`sze

rint a vér rostonyája á normalis 3 ezred

résztöl néha 10re is szaporedik) а végta
gok __iziìlesei körüllrakódik le, _mit Four

eróy és mások analysisei bizonyitnak, ki

mutatt'än a köszvényes csomók restonyá~

val vegyes húgysavas állodalmát; mit te

vàbbà azon v_iszony is tanusit, miszerint

hesszas köszvény következtében húgyfö»

veny s kövek láttatnak támadni, mi éle

medettÍ köszvényeseknél gyakeri Шпе

mény. E fövény már a vesékben képez

tetik, melyek >mint tudjuk a~ legenynek

(aozum) a testbt'íl legmnnkásb kiválasz

tói. _A köszvény gyakran aranyeres Шпе

ményekkel váltogavva jár', melyek alatt a

természet, vagy a mesterség hezzájárul

tával, a végbélbôl való vérzésekkel e

душ а vizelletben is feltûnni látszanak

a húgysavképezte s-árgás üledékek. —-

Az eló'mbe került. egyéneken bebizonyo

dott szinte: miszerint módfelett áldoztak

vala а bélistennek; látható vala rajtuk

az epês mérsékmény bélyege, (mire а

régiek gyanakodva tekmtettek), test'óket

örömest nyugalomban renyhiték; az al

földi'savanyu borekat gyakorta és nagy

szerüen izlelgeték; (miket Pro u t szinte

föalkalmi okokként emlit а gyomor és vi

zellési'kórokról irott ily czimi'i munkájá`

ban: „Оп the nature and treatment of

stomach and urimary diseases etc. Len

don, 1840.) szüleiki'ôl végre öröklött haj

lamot nyertek bajaikra. Mindannyia idiìlt

köszvényben szenvedett t. i. rögzött fáj

dalmakban egyes izülésekben, vagy izda

ganatokban, vagy а lábujjak inai mere~

vültségében, görb'últségében s gátolt,

mezgathatásában. Csekély vizelletük b6

séges sárga vagy vörösbarna ülepet mu

тог, izzadásaik savanyus illatot terjesz~

tettek, emésztésük több idó' óta szenve

dô’ s rendetlen vala; mindegyiknél ele'

rement köszvényes lázak s lebok nyiták

meg jelen bajaik sorát. Volt köztuk egy 40

évet meghaladt férfìu, ki egyszer már a

kömorzsolás kedvetlenségein , bécsí jeles

ügyfelünk s hazánkña ügyes keze alatt,

szerenesés sukerrel esett'át, s morzsáit

a Wildburgi vizek italával .kiküszöbölé,

azonban vízellési bajai, íderékbani szagga

tásai, rendetlen emésztése s terhes sze

kelései ujra hozzánk folyamodni kénteték

ó't , s kitünó’ javulással használá a gyógy

kutunkból meritett italt.

Ha már e bajekat csupán azen né

zetböl vélném orvosolhatóknak a esászár

Шиш gyógykutja vizének .b5 кала által a
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test iegmélyebbv rejtekeibe hatoló szikeg

sókkai, a mennyiben csak az elkorosult

nedvek savát közömbösiteni mondatnak,

mikép ezt Petit а Vichi francz hévvi

zekröl, *) de egyszersmind akármely al

kalinus ásványvizekröi'is , mikép aWis~

badeniek'röi, melyek igen esekêly

szénsavas szikagot fogialnak magukban,

áliitja és tényekkei támogatja: akkor

megvallom a köszvény orvoslàsábani szo

kásos javaliatok egyikének mintegy ele

get látszanám tennì ez által, ha a kösz

vényes betegeket a gyógykút vizére u

tasitom; mert csakugyan a iényében ho

mályfedte köszvény terményét- legyen

ez bär lobszüite kiizzadt, rostonyadús s

az izülésekbe lerakódott, elkeményült

'gyurma, vagy pedig а vesék utján, a

hóiyagban meggyulemlö húgysavas iöveny

-elháritván, a szembeötlf'í s leginkább

bántó kórtüneményektöl mindenesetre

megszabaditanám a szenvedöket; de még

is más részröl, а mennyiben a hévvizek

melegsége, a 'b61- munkáiatit is sürget

vén, böséges, savanyús izzadásokat és

gyakori vizellést, nagy tömeg üledékes

húgy kivetésévei ‚ idéz eló', iovábbá pe

dig sótartalmuk hataimasan vág be az

aitesti takhártyák és mirigyek шпинат

rébe, a mennyiben a gyomor és 'beiek

nèdvkészitését (chymi- s chylificatióját)

—-а betegek visszatéró' étvágyából, puf

fadt hasuk süppedëséböi, а szeiek és a

béisár szabadabb kitaszitásából s derék

és vesetáji nehézségeik eltüneséböl itél

ve- rendbehozza ; s a véghajszáledény

rendszerbe hatoiva,4 ottA a legserényebb

anyag fölcseréiést eszk'özli; végre a még

szoritott s bizonyos szabáiyokra vissza`

vont étrean és szabad iégbeni gyakori
. u F

*') 'L Arch. gen. d. mid. Jan. `1844.'

mozgás is idejáruivan, úgy vélem, e

gyógyvizek а vértöme'get lényegében má?

sitják megV s a kórt gyökerében támadjàk

meg; és ha ein'ibbi viszonyaiba ismét visz

sza nem lép а gyarló beteg,'-mi több~

ször történik, mint nem- végképpen

irtjàk ki a kórt, tüneményeivel s kisére

tével együtt.

Vl.

Fényes eredmények tanuja valék a'

lefolyt fúrdc'iszakban többször, mintsem

eddigelé, a császárfürdö szikagsós vi

zeinek oszlató s feloldozó hatása'

tekintetéböl azon kórfajtában, mely е!

1еп kizárólag a пак szenvedö gyenge se»

rege'szokott е forrásoknál javulást és

enyhüiést hozó segélyt keresni. Proteusi

kórtüneményekkel zaklatva, egy Наш],

magtalan höigy, már az 1842dik fürdö

szakban kérte tanáesomat, kit a gyógy

szerek legiója s legváltozatosb combina

tiója, egy nyommal sem rugtatott eló'bb-

re a javulàs ösvényén; de megvallom,

akkor még nem birtam elég blztos beiá

tássai bajai kútfejéhez, s bár eszméim-

melyek a vizsgálat után támadtak agyam~

ban»- igen is közel tapngatództak a ba

jok góeza körül s >a források bel s kül

hasznáiatát hön ajánlottam , а hölgy

mégis türedelmét elvesztvén s egyébb kö

riilményei is úgy hozván magùkkal, né

miiieg könnyebbülve , de meg nem gyó

gyulva bucsut vett штатив]. És midön

legůjabban (taval s ez idén) tágulván ha

tásköröm s öregbedvén a gyengéd nem

пек eràntami bizalma, megint hasonió

tüneményekkel jött néhánysegélyt so

várgó: a tudásnak faja utén vágyakodó

lelkem felvereté veiem а tudomàny rop-'

.. а pant tárait, és a francziz'ik szövétneke4

ln'íis viiágosság dernit aY rejtélyes tárgy;
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fölé s eszméim tisztàbb irányt vettenek.

Sejtelmeimet más nagy auctoritások által

is valónak látám, s higadt lélekkel lép

tem a kisérletek ösvényére. - Ime a

kór képe: а beteg hölgyek harminczadik

évük körül jártak, s e szerint a climac

terikns életszaktól még távol valának;

kill tekintetre nem látszott testalkatuk

éppen finom és gyengéd jellemünek; a

zonban а beesett szemek kialvó tüze s

hamvadozó fénye, az allattuk elkarikázó

törödött kékes barázda, az arczbó'rnek hal

vány színe, távol azonban a szalma- vagy

viaszsárgától, az arcz besüppedése, va

lami mély, titkos szenvet sejtettek; а
panasmk vvégtelenségfábf'íl legkitünöbbek

valának: а húzódó vagy szaggató fájda~

lom 5 összezúzottság érzete а kereszt

csoni. tájékán, levertség a csipó'kben, a

medencze üregébó'l felfelé а méhnyakban

égetö fájás ; kellemetlen, lenehezedó’ nyo

más érzése a medenoze kimenetén, úgy

mintha valamely tömeg oda beszorulva

volna, vagy mintha valamelytesta hüvely

böl ki akarna bukni; továbbà érezék a

méh nyakànak alább szájlását, s a hü

velyböl egyszerü nyúlós, különbözö szinl'í,

genyszerü, de nem eves nyáknak kiszi

várgását. E mellett a Fonjárás nehezükrc

esett , étvágyuk mindegyre csökkent, ha

suk puffadt, székletételeik lusták, kemé

nyek, fájdalmasak, tisztulásaik rendet

lenek, kedélyük levert, bús , nyugta

lan, kétséges, ingerlékeny vala. Vizsgálat

kor a hüvely tágulva , takhártyája érde

sen, mintegy köles szemekkel hehintve,

- a nyáktömlc'ík túltengésének jele щ

duzzadtan, a méh hilvelyes része kissé a

hììvelybe alásülyedezve, а méh nyaka

és ajakai többnyire minden pontjain е

3уе111611 minden csomósulás és göröngyek

nélknl elkeményülve, elkérgesülve , s két

egymással párbuzamban észleltetett; nz

alkalmazott Recamierféle liüvelytükör pe

dig halvàny rózsaszínben , nyàlkával bo

ritva tünteté a méh nyakát eze-m elé; a

vizsgáló ujjnak felfelé történô nyomásàt ki

tlinöleg a medenczében s kereszlcsont tàjé

kán érezett euphoria s a fájdalmak eny

hlilése követé. Bajaiban az egyik hölgy

méhkoszorút (pessarium) is alkalmazoht

volt, de azt el nem türhetvén, söt 61

tala bajai t'o'mege szaporodván, attól iS

mét kéntelen vala bucsut venni.

Az eló'tt'únk álló hosszas kórkép nem

egyébb, mint a méh nyakának s szája aj

kainak,e16rement vértorlàsok (hyperac

miák) vagy pedig szülések alkalmával s

után kifejlödött idült gyuladásnak követ.- ‚

1‹е21ёЬ0п , а takhártya alatti sejtszövelbe

lerakódott fehérnyés, rostonyás 116111100—

mény általi felduzzadása és ,elkéigeslilt

(callosus) keményedése; ezen kóros tö- -

megoek részint izgatásából, részint lefelé

nehezedésébó'l értelmezendök а wbbi a

lanyi és tárgyilagos` következó'leges, e

gyüttérzési (sympathious) kórtunemények;

a méh alászàllásához azonban még anleg

eröltetett méhszálagok petyhüdt s rugal

matlan , engedékeny mivolta is járul, mit

az amúgy is tág hüvely csak még in

kább látszik kegyelni.

Habár a kórboncztan útmutatása

szerint tudjuk is, mxszerint 11 105105

(fibrosns) rák leginkább a méh nyakán

fészkel; mindazáltal e rákfajtának a méh

beni ritkasága , szorfsan meg nem hatá

rozott terjedelme, minélfogvalmintegy a

méhszövetbe lévén szoritva és egyes

helyeken nagyobb tömegbe összoosopor-A

tosulva ‚ а hüvelyes rész egyenetlen, gö

röngyös , csomós felületét 5 mivoltát nem

kül'onben a tapintat alatti isrnoretes el

lentáuási (resistentiát) tétezi fol вешал. _.
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sz'olgälhac egyéi'i keményedésekiöl való

meglililönböztçtésrè. A méhben inllább е

gyëb rákfaîták bonosak, шашек е1бге1ш1а111

elfajulását s elevesedését a késöbbi életkor

ban, jvellemzi а 52а1тазагда arczszln, az е

ves vérzések,> és a test els orvadása, miknek

òsäk а halá'l az orvnsa. A r ost о s k'é p 

le`t e'lt (fibroidok) szinte ritkán szêkeluek

ä тег: nyakán, hanem inkább benn a

r'nêh' testêben s fenekén szoktak шедше—

lepedni (Нотами).

És amil àz elmélet forralt', azt а ta

раздам: is igatoiá. Ugyanis, тянем е

дуёь lobsz'últe keményedéselc még'évek

m'ulvaI id gyak'ran oszïanì látszanàk maid

d'szlalô 'gyógyszereink, maid véletlenül

fbllo'bbanó тет—шок Шуешег'ёёЬеп; úg'y

а тё11 nyakânäkelkeményürései ê's петь

дезеаёзы is a'rendszeres òkszerů gyógy~

- módnàk yëng'edni паразитами s a ki~

sêŕô Róŕtlmemények «- mik едущем

hysteria név alan ismeretesek -vele е

душ. cnyh'ûlnek {За-чета]: ~, заведешь,

вытек.  `

A césárszálrfürdöv `116чч12е1пе1: hatása

e bántalom ‘ellen is ŕé'gtdl fogva шаг за.

keresen наметим, з abeiegek,  um
orvösuik-~ Зет látván `be tisztán míkép 

bajaik'enyhnlését mpaszialvân, @miek ai»

чешет]: A f6 hatmlmyok' t. 1. e«kóŕ.

muemények ellen a remdszeresenl használt

nuages зав, титек a- meleggei ездить

tött izgatóvolvasztó s a чвгшшедеьг-ыдм

creje viszi véghez n_nem éppen gyorá`

san történö munkálatot. A vértorlásos

éá îdult' lobos terménybeszůrödés ellen a

fŕäñcziâk'lgén èlméàeń nadályokat kezd

tè'lt älli'älmazuî à ‚пищат; s' meglepv'è

tátìäsitälhatjuk чыаьвн ‚ 'nifikép ezekuek

.légelstï'erëdmónyé á'kere'szicsomi s de:

rëk “Наташа? filmini" físillapod'àisábzmA

штатном. i взаимными е' ъёгду

111111 azonban а’ 11е1у11611 чёЬЬосеЫёвъ s а

talán v'ele járó‘fefszivódás folyäma'táuak

исьа inditását nem сатаны: е1ёдвёдевпе1:

а mak-acs kórállapöt elháritásá'ra., hanem

е czélra а folytatólag alkalmazott oszlatö,

a felsziväst és kiivá'lasztást hatalmasan elö‘«

mozditó ` sótartalmu lhé'vvi'z'eket naponkénti

fúrdökbenvé's a^g`y6gykút böségos ivásá

ban, meglepö eredménnyel észlelém mun

kánkáikodni, miké'm néhány höigyen sze

rencsém vala а 1:е‹1че26 kimenetelnek ve

lök едут: örvendeni. ‘А 7 kemé'nyedéseì
ugyanis `lassanként (5 -I 6" hét m'ulva)

fellazulnak, megpuhulnak és felduzadásuì

kat csak annál érezhetfíbb'téŕilI'Ie-vòsökL `

kenés követi ; а méh éulyánál fcgi/á freni

nehezkedvén alá , ` könnyebben 'föntártäfiì

szalaga'i által, melyek a`vlzïrânyos нету;

zetbeni hosszasb nyugalom телец, meg;

Szünvén rángattatásuk (Zeitung), eröhet

is jutnak; а Ье1е1: ürülései rendbe jó'nek,

a ny'ákos kif'olyások, az idült takhártya

lob szüntëvel , megapadnak ; а hölgyek' ké- .

délye vidorabb lesi és arczukon s fényld

szemej'ken a jobblétnek bélyege tündököf.

VIL .

А2 eddig ismeretes veg'ybontásòlrY еь

шагнём/е, а gyúg'ykůt теней ize és а

következöleges паразит hatás ап'а bit#

tak, поду megfögzöttebb baiokban be~`

tegeimmel `rövid îdöszakasz alan'

nàgy mennyiségben Названа a

gyóg'yforrást. Teki'ntetbe véve az е

gyén alkotmányât, vészthozható bajoer

kîwnö hä'jlamát (mind рыб. а szélutésw`

való hajlam), az êrintettem- канатным

szenvedöket reggeli 8 óra tájban 1111143

sî'tám а gyógykut вещая-ат, ладить:

esetbèn, jó félmesszelyt foglaló З рои-ш

ral kezdetém meg а2-1чйв1‘э нарежем!

sz'apu'ritván агонию: 921111111, minden kep
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lemetlenség nélkül nyolczra, tizenkettöre,

sôt húszra is emeltem föi azoknak meny

nyiségét. Kora reggel fürdöbe (30 —— 36

foknyi hô'be) megy napenként a beteg,

s óranegyedtöl kezdve, 3 óranegyedig mu

lat benne. Fürdés elc'itt, egészen éhgyo

morra néhány izben, más nagy auctori

tásek tanácsára, ittak ugyan а betegek;

de tulajdon tapasztaiataim e modortól el

állani javallottak. A vízivást a beteg dél

esti 6 óra lájban 7 óráig újra egy hu

zamban folytatja, mig a kiszabott poha

rak déleló'ttöl elmaradt számát ki nem е—

gészitette. És e böséges melegviz-ivás

ritkán okozott kedvetien következménye

ket.> Egy aranyeres, 70 évet haladt é

lemedett kövér ur, — ki gyakran asth

maticus lélekzési nehezségekben is sze

kott szenvedni -panaszlán mikép а vizek

hasátieiöttébb puffaszták föi s mellében

éjeienként nehézséget érez vala. E be.

teget- valamint egy másikat is, kit köt»

hártyaiob lepett meg -- nagyobb bajok

elker'ulése ekáért, elutasitám forrásaink

tól. Egy másik, 50 évet haladt májda

gos beteg kezdetben iavulásnak induit, a

negyedik hétben a már elöbb is vizenyßs

nek mutatkozett bokák és lábszárak in

kább elkezdvên dagadozni, а vizeknek

más számtalanekon bebizonyodott vizellet

hajtó erejét kijátszák ,. és más hatalmasb

vizkórelienes —— bár ugyan ez esetben

csak symptomaticus - gyógymód beve

zetése meliett, kellemetlen helyzet közt,

visszatért övéi körébe. ily makacs kivé

telek c'iszinte megvallására azen meggyö

zödésem birt, miszerint bizonyos ese

tekben, elöhaladt kórfokon, а császár

Штаб gyógyvizei is megtagadják а jóté‘

kony hatást. Mi ekból csak ely betegek

nek szoktam ajánlani a nálunk leendô' nya

ralàst, kiknek bajai eszszerůkép javulás

reményére jogosithatnak пл. Így tapasz

talatimnál fogva, hijában keres itt segélyt

azen görvélykóros gyermek, kinek esent

jai (karján, könye'kén, ujjai ízülésein,

térdén, lábfejben) szuvasnlás bélyegét

hordozzák magukon; hijába fáradoz ide

a tüdôsorvadásos aszásnak induit, már

már rekedezó' phthysicus, mert б itt ieg

ná hallani ütni végóráját; hasztaian»

fürdend és dagasztandja bár ökleivel ha

sának szirtes falait а miasmák szillte

váitólázakra következett lép- és fedor

csepiez mirigyek meglepö térimére növe

kedett daganatait hordozó; itt (és talán

sehol) sem szabaduland meg terheitôl;

morzsolás nélkül hijába óhajt menekülni

húgykövétöl a kinzott beteg, шеи. vizeink

csak а fövenyt (darát) mossák s hordják

ki, miként kristály patak a poraranyat:

а nagyobb, keményebb tömegek daczol

пак minden foiyadékkal, bár a világ min

dcn oldozó anyagával terheltessenek is

meg azok ; csalatkozik végre reményében

az olvadozó mébrákos nó', kit sorsa ide

is csak szenvedni, türni hajt és kinek itt

sem adatbatik vigasztalásl -

És ezzel megnyugtatom tollamat; a

fönt érintett sükerrel gyógyitott kórfaj

tákrói értekezendö és sàfárkodásomról

folytatólag számet adandó más alkalom

mal , si Deus haec otia dabit. Csak még

iutó szavakkal kivánom záradékul ez idei

nyári furdöszakunkat érinteni.

VIII.

Az 1844«ki nyári fiirdöszakot né

hány kora vandégek nyitották meg, kik

már april hó derekán érkeztek , élvezen

dök a mintegy megifjudó természet áldá

sait. Május'ban szaperodott számuk, mig

ajunius eiején tartó kedvetlen idöjárás

multával legfßbb polezra hágott а тебя
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sokadalom s egymást ůzö nép száma,

mely augusztus közepéig majduem cse~

kéiy csökkenéssel állandó maradt, aztán

alábbszáilt s september derillt napjai láták

11163 a hàtramaradtak, árnyként 5616136

t6 alakjait, kik a jótékony 6521 пароп

szorgosan pótolgaták az elmuiasztolt nya

rat. A. látogatók legnagyobb része bel~

földi vala; de feltilntek nem csekély 526

ти idegenek is , részint a császári 16116

rosból Bécsbdl, részint a szomszédos

Szervia, Oláhföld, Erdély s Galicziából

érkezettek. Az idegenek száma- kik a

fürdiíép'ulet szobáiban tartának laktanyát,

250-t túihaladt, de ezen csekélynek

tetszö számot tizszerezé azoknak serege,

kik a fürdök kör'úletében, közelebb 16110

labb esö magányházakban béreltek lakást,

a minthogy biztosan felvehetni, miként

legalább is 30 ház létezik, furdöveudé

geknek szobákkal ajánlkozó. Hihetö azon

ban, ha az ú] szerzetlak a Convent 0261

jaira nem fog fordittatni, legnagyobb ré

sze a vendégeknek jövendöre helyet ta~

láland a nagyszer'ú épüiet lakaiban 5 s 1111`

zel a fürdó'khez, nem Ieend kitéve azon

kedvetlenségeknek, mikkel а távollakás

karöltve jár._ A hon minden vidékei majd

nem küldéuek ide ez éven betegeket; kik

nek nevei bejegyezvék а rendesen folyta

tott jegyzökönyvbe, minek érdekében csak

11163 az volua óhajtandó, hogy szakon~

kent а lajstromok sajtó utján nyomassa

nak ki s az újdon érkezettek sora a je

lenlvalókkal, vagy tudakofzódókkal 11112151

tessék, mi а több rendunyomtatóintéze

tek àltal könnyen volna kieszközlendö. --~

Azonba'n ez idei fürdöszakot nem.mond~

hatnók a legdiszlettebbnek s leglátogatot

tabbnak. Merta minden fürdó'k fökeliéke,

e tarios kedvezö idöjárás éppen nem va

la élvezbetö. Ugyanis- már iunius kezde.~

tén váitozó 1611 а 163 mérsékiete s folyá

sa s a beállott szelek jun. 20611 valódi 6
521 hideget öltének szárnyaikra, s visz

szarjeszték a szándékozókat, s szobáikba

szoriták а jeien voltakat. _Maid 24kén újra kedvezdbb verö

fény tünt е16 а fellegek szakadozott ron

gyai nyomán s meleg napoknak örvend

heténk egész julius 1313, ш111611 a 163

`116563е ismét rögtön hideg fokra siiiyedt,

és szeles hideg esôk kedvetleniték el a

javulni induit betegeket. E hó 19én me

gìnt hasonló esó' boritá el a föld szinét s

sokféle kedvétlenségekre nyujtott alkal

mat.  [ly változékonyság mellett voltak

1116315 kellemes napjai a cszászárfürdö.

nek s látogatói száma tán soha sem rugott

oly magasra, mint ez idei Péter-Pál nap

ján s julius 7kére esett vasámapon, a

midlín a szokott délelötti órákban ,Buda‘

36265 anyaméhkas módjára áraszta el

_minden térséget a legválogatottabb kö

zönség rajával. Nagy vala a tolongás, és

az aránylag esekély számu fürdökhez ke

vésnek voit szerencsêje juthatni- Шва

11621 vendégek kora regge! fürödvénpe

miatt hátramaradást nem ,szenvedének;

eilenben a testvérvàrosi közönség кват

1е11111 érezé ehiáuyt, а minthogy névsze

rint a három hives török fúrdöket 116116113—

nyal még szaporitni régóta már 11111165

nek látszott - a 22 foknyi tetemes vil

tömeg amugy is a Dunába veszvén el

használatlanul- mire nézve az irgalma~

sok conventie ——- mint értesittetém 

szándékozik a kert déli falának helyére
még tiz törökf'urdíít épittetni s a kivána

toknak ez által is eleget tenui. Zuhauy

furdiik feláliitását már több izben nyilvá

nitám sz'ukségesnek, de létrebozásuk a

titkos jövendó' méhéhen rejlik. Leginkább

pedig fájlalom azt: hogy a török idöktöi

3»
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-bántatlanul reánk szàllott pompás, nyolcz

oszlopon nyugvó nagy vízmedencze, vagy

~is a ,kö zfür (18‘ jelenleg csak a legal

Ijaslb néposztály által, - csekély dijért~

használtatik. ——- Реайвхищищ miszerint

«minden nevezetesebb шпона fürdöinté

-zetekben létezik egy hasonló пазу meden

-cze, melyben a fôbb rangu személyek,

többen együtt, társaságban szoktak fü

.rödni, s egymással társalgva, egymást

vigasztalva, biztatva derülten élve`zik a

пазу tömeg gyógyvíz hatását. E fürdô'

még azon eló'nnyel is bir, hogy a bele

Vcsorgó hévvizek a császàrfúrdó' forrásai

leghöbbjeit (500 —- 530) képezik. És a

iövedelem érdekében is csak nyereség

.lenne ez intézkedés! Másfelô'l még egé

-szen uj életet varázsolna az amngy is el

különzésre hajló koz'ónség magaviseleté

be.- Dicséretére válik a császárfúrdö

nek azon körülmény, miszerint itt a sok

iparlovagok daczára is, a minden bol

dogság gyilkolója, a kártyajáték soha serp

divatozott s nem divatozand. Ugy vélem

oka ennek abban rejlik, minthogy a két

város mulattató intézetei elégségesek а

szórakozás шёл sovárgó léleknek ártatlan

élveket nyujtani. — Az idén a helyszìnén

felállitott rendöri biztos közbenjárása ál

tal kitíltattak a házból a szobáról szobá

ra járó szemtelen házaìlók, valamint az

illedelmet sértö személyek és koldulók

kedvetlenitö csoportja. És igy fokonként

eló'bbre halad а császárfúrdö is a rend,

biztosság és disz tökélyébens eljövend tán

a kor, melyben o fürdök érdekében egykor

dicsérettel munkálkodott L i n с 2 b a u e r

ììgyfelünk ohajtásait teljes'ulve látandjukr

 

Tárcza.

дамы: t.'l‘olnn meßye окин

Miilißlůlůlwl- (T. Krenmüller K. tolna

megyei r. föorvosnak 184% évre szóló or

vosi jelentése szerint.) (Vége.) *)

VIII. Tudományos orvosi tárgyak

ésügyek.

Megyénkben él еду férñ, Liebold

Сума, t. föorvos ur, ki hosszas életén

keresztül mindenkor azon törekedett, hogy

.a természetnek mélyen rejlö так némileg

-fölvilágosithassa , s különösen hazánknak ter

mészet- adta kincsnit, mennyire körülményei

engedìk, honfìaival bövebben megismertesse.

 

 ‘) Ugyanezen igen érdekel czikknek lapjaìnk оо

toberì fiìzetéhen lévô folytatásálmn a 196

dik пров , 211: hnsńb  ‚ l8ik sorában fö

капы . egy értelemzavaró hiba csúlzott

be ‚ mit ezennel következöleg kél'jůk ШЕ

gazitalî:

Filetéle mindegyìknek a megyétôl

4 5 0 f. e. р. egészen kìtörlendö s helye'be

e: {вещи}: Járásheli sebészek:

Р 5 @k M i h á l у seb., sziìl., és витан

-Ezen férfìu bô' tapasztalatait összegyüjtvén

több igen érdekes munkát szerkesztett, men

lyek k'ózül megemütendö: „ь. Zala megyében

létezö növények“; —— „Balaton tava, halai

csigái“ sat. Igen kivánatos volna, hogy ezen.

becses munkák minél elöbb sajtó alá kerül

vén, irodalmunknak ezen leg-is-legmeddöbb

ágát, gyarapitanák.

IX. Barmászat.

Járványos barom-nyavala ezen évben

csak 3 helyen tapasztaltatott; u. m. a lépfe

ne Bonyhádon és a paradicsomi pusztán s a

torokgyík sertéseknél Battasszéken. -— Szor

ványosan több helyen fordult elö a taknyos

ság és kérgesség.

mester 58 éves, лань Ozorán ; K о vá п

I stv á n , seb., lziìl., és harm-mentor 52

éves, lakik Pakson: Lovás z Jánol

seb. master 34 e'ves , lakìk Bonyhádon;

S i t k e y M a n ó sem-mener 34 éves , ll.

kìk Högyénçn. ì Fizetése «egyneli` вкупе]:

150 f. e. р.
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A lépféne à bonyhádi uraságok szarvas

marhái közt már juniusban kezde mutatkozni,

nagyobb erövel azonbau csak julius 25kén

dühöngött, a midön is egyszerre tobb kövér

birka és tehén esett el. Ennek oka után ku

tatván, ismét аи kello tapasztalnom, hogy е

zen járványosság helybeli körülmények által

nem keveset mozditnatik elö. Az uraságok

t. i. marháikat agyagos fóldü réteikre hajtat

шк ki, az adózóké pedig mind a száraz le

gelön maradtak. Már ha tekintetbe sem vesz

szük azt, mily befolyással van а földnem a

növények minémüségére nézve , azt még sem

`tagadhatni el7 mikép a napsugárok okozta ki

gözölgések követkcztében sok szénsavas Szesz

fejlödik ki, mely a levegönek többì létrészei

vel fölszivatván, a`vérnek elszénentelenitési Го

lyamatját tetemesen gátolja. -llyenkor igen

czélszerü volna az agyagos legelöt. homokossal

oserélni fól, aunál is inkább, minthogy ilye

tén járvány alkallnával a marhát egyénileg

orvosolni~ költség és idò'hiány miatt - úgy

sem lehet. A hulla-bonczolatok erös vérel

szénesedést, és egyes életmüvek máj, tü

ад, lép, belek--gyuladásait mutatták.

Birkák közL szinte gyakori volt a ker

ge (Hydrocephalus hydatideus) és gerincz

agyvl'zkór (Hydrorhachia hydatidea et simplex)

Az elsönek oka többnyire az, hogy а bárá

nyok életük elsò' havaiban alkalmatlan és

czélszerütleu takarmánnyal tápláltatnak, 5

hogy a nyári és a téli takarmány közt semmi

egyenlöség sem tartatik meg; a gerinczagy

vlzkór ellenben a jobb téli és roszabb nyári

takarmány következtében származotl.

Sertéseknél az üszökös torokgyx'k ta»

pasztaltatott, még pedig többnyire csak o

lyan disznóknál, melyek erdö helyett posvá

nyos, vagy kiszáradt helyeken legeltettek.

Malaczokon szinte еду különös himlös küteg

tapasztaltatott, mely azonban annyira jó in

dulatu volt, hogy minden orvoslás nélkül

gyógyult.

Komlódon Jul. 1-jén 9 taknyos ló

tapasztaltatott, melyek közül 6 levágafott", a

löbbi 3 tökéletesen kigyógyittatott.

X. Javaslatok és kivánatok afön

tebbi IX pontra nézve.

Igen sok volna még a teendö, jelenleg

azonban csak a következöket érintem meg.

A Il. szakra nézve szükséges volna

tudnunk, hány gyermek született halva és

hány halt meg а sziilés alatt, mire a lelki

pásztoroknak kellene fölügyelniök.

A IV. szakban érintett mérges
növények kirtására nézve igen kivá-

natos volna, ha a népnevelök ezen növé

nyek ártalmasságáról kellöleg fölvilágositanák

а népet, s a szolgabirák a helység elöljáróinak

szoros k'ótelességül tennék, hogy ezek a népet

miuden tavaszkor'ilyen növények kiirtására

szólítsákf'ól. A veszett kutyákra nézve

szükséges volna , hogy azon helységben,

melyben a veszett kutya lapasztaltatott, mind

megannyi kutya, mely lánczon, vagy szo

bába nem tartatott és nem tartatik, azonnal

agyon lövessék. -— Továbba kivánatos volna,

hogy az évröl évre növekedô' kutyák száma

leszállittassék, vagy а kulyák legalább száj

kosarakkal láttassanak el. `

Az V. szakaszban jegyzett ha~

lo ttvizsgálatokra nézve kivánatosvol

na, hogy а nmgu m. k. Htó Tanács e tárgy

ban kelt inlézménye mindenkor szorosan tar~

tatnék meg, és hogy azon helységekben,

melyekben orvosok vannak, csak ezek által

vitessék végbe а halottvizsgálat. Ott hol or-_1

vosok nincsenek, állitassanak föl bizonyos ha

lott-vizsgálòk, kik elöbb а járásbcli sebé

szek àltal foglalatosságaikban kellò' oktatást

és utasítást nyerjenek.

A temetökre nézve kivánalos volna:

1. Неву azok а helységektöl távolabb helyekre

esnének 2. Hogy magosabb helyen, авуа—

gos földön és elég tágak legyenek. 3. Hogy

mély árokkal és eleven sövénnyel ellátva,

4. Osztályokra' rendezve és fákkal boültetve

legyenek. 5. A sirok rendbe àsassanak, s

bizonyos számmal jegyeztessenek meg, mely

alatt a jegyzökönyvhen a halott neve't f'ól le

hessen találni.

A ku ru zso l ókr a nézve szììkséges

volna, hogy а fö-szbirák ezen egyénekkel

szigoruan bánjanak.

A füszerárusokra nézve 52130

ruan kellene inegtartani a nmgu k. htótanács

kegyes intézményeit, melyek szerint az ilyen

fûszerárusok 20 tallérnyi bündi'jban volnának

-annyiszor mennyiszer  elmarasztalandók.

Köszönel mélyen tisztelt barátunknak e

jeles, velös közleményért. Az ország orvosi

állapotjának átalakítása, rendezése és шьё

о



300 Νειρι οεοπι6ιιγοΙε.

ωωιωθ νόΙοπιόιιγϋιι!ε ειοτιιιι. οι στνοειιιι·

μι Ιιινωει! Δω οεγοιιϋΙ απ! ΙιεεοιιΙό ει πιο

ιιιεε ιιιοεγά!ε έε νέιτοεοΙ: !ιοΙιΙ61ι6Ι ΙιοΙοικειδ

-εάειω!ετει όρίωιιάδ. ΒΒγέΜέιιτ ΙιειιέιιΙκ ιιιιι

ιιιάρσΕει νιεισιιγειι οΙγειιιοΙ‹, Μ" πιένέ ο

 

ιόειΙιειι επ- ότιιιιοιι |ιειΕόεάει οι·νοεο!ι ιιόιιιι ε

ΙδικόειϋΙεωΙΜ ιιειιι ωειιιοΙι. ε ω” ειόΙνειιι

ει κειάειιιέ:ιγι και πιεστή!ιι: ιιιο:_;, - Μειέγειι·

οτειόε οινοει τείοτιιιιει ε Μ5ιτοιι6ο:εω σε:ιΕ

οροεπϋ ΙΒέτιγ τιι:ιτειό. 5 ι ο τ Ε.

Παιιἱ ε80πιέπιγοΚ.

Μ8”Μ0:."38· Βο2ετιγό. 0οτοΙιοι·

εεόει ΓοΙγτέιΜπι ιά6Μι·έειιιιΙ: 1:εΙΙοιιιοτΙοιι, ιιωνοε,

ΙομιεεγοΙιΒ ι·έει1ιοιι οεϋε ε πιότ56Ι.ιεΗ ΙιΜεἔ ΜΗ;

ὸέΙιιγιιΒει€ἱ ε20Πδ (ει61τιεΙε πιστη ιιιοιιτΙΙιειτιιι) ΜΙΜ

ιιό Μπιτ Ποιο” οδ11τιΙα·ο; ιιιιιιιιωιιοΠοΜ. πιόειε Βε

ωμω πάπια %ιιόΙ ΜεοΜι ι·ειΙει ει ε:οΙεοιιιιΜ. Ψι

1ιόΙεϋτιΚ πιιιωειι ιιιοοεέτοε ΕΞεδ2ϋΙΒόεεΒτϋΙ Μουτ ιι

8γειτι , 0ο πισω ιιιιιιγιι·ει ει: εΚΚοτοιι πειτε ιιι·ειΙΙιοιι·

ιιΕ ε2οΒοι.£ νέιΙ€όΙέωΙιτ6Ι , ιιιειγοΚ 0Πωι πιι οι ΔΙ

ΜΜπι ιιιιιοι·2 ερεοἰΠοιιιιιο: ο"ΙιοΙεϋενο πιάε Θεγ6ιιι

πόροι: ιιιοΕΜο18 οι:Ισιειι6 ειοι·οΜοΙ--τειισωεπ

ΜιιγΙ.ειτόι·ειΙ ΜΜΜ - ιιγιιΜιιΕ, πισω τιιιιιε168 α Ιη

ιο1ιΙσ εἰΚΘττεΙ. Μια ιιτ8ΙΙ:οαιό Κύι·_ῇοΙΙοιιι ΙοΙιοε-Ιἐι

ΒΒέι·οιέΙιειι Ιιιιι·ιιτοε νοκ, Ιε5ΙεινόΙτ ει "σκιφ Κα·

:Με οΙΙεπεεο, ω” ειι·ιιιγιι·ιι, ω” ει ίοΒιέε απο

1ιει_ΜΙ ιιιειιτειι ι;;οιι πω." ιιιιιι·ειάιιεκοιτ. Νοιιι Με·

:Μπι ει πιω) πιιιιτ ειΜΙ €ει1ιοιιι·ϊιόι·ιγόμι ειειινωον.τ.

ιιιεΙγ ιε -τισροιιω 10 - 20ειοι·ι τιγἀΙΚιΞε ΒΗΜ

16εοΙ:Κει, ριιΓΓειάτ 6ι·26!κοιιγ Ει:ιεεειΙ, ετ6ε ι.ωω,

πω! Βόι·ι·οΙ. έιΙοτιιΚύτοε ειιιροιωι , 86ι·οεϋΙι πό!

Ι:ΙΠ ΕΙΣΙοιιο:Μ;. Ι.είοΙγόευ ι·Βιιάσεωι 7 -- 10 περι;;

ΙΜοπ. Δ ισινιιΜε θΙ56 ;ωοει ειέΚο!65 Ε6τϋΙ Μιο

το$2 τερσε:ιειΙιιι, ιτιεΙγεΙ: 55 τΜσει1ιΙπιιι ι6ι·ιέτιιοΙι·, ει

εάι·μΕιι·ει νοΙειιιεΙ: Γοετ.νο; πισω ετικέτα ο Κιόι· μι·

ΜΜι κα; οι Μάι· 8γοι·εεεέιεε 20!) -- 180τόΙ ιό

νε| ιιΜΜι εις!ΙΙοει; οι νόμο νιιΜιιιιιΜι ω.. ει εεε

ωοπι6; :Με ει Μ: οιιγ6ειιενεΙ, ...Μι Βγϋα6 Μ

ι·ιΜ61 Μεόι·ωινο ι·Εεεπιτόπ ε: σε65ιεόε. -- Οτι°05

ΜειιιιΙκ Μειτο οΒγειω·ϋ,ι1ειτόπ ΙοιιοΙΙοιιοε ω. -

Νοειά!γοΚ Μ" πιωπικοιιοιωι; ι6Μιιιγιι·ο οΙεεειι‹Μ

πιο οι οΙειοε καφέ, ιιια1ιά0ΙειΓο]ετ Μιιγωικό 68

εειΙ6ηοτιιωειΙ ομ1ιοΚϋινο, πω: Κϋνε£Βο:ὅ νέιιιΦω

εοΙΏι.ιιιΕ: Μ. 8οιιι. Αιιιιε‹ι. 6ιιΙο. σου.. τ1ι·.ϋ., Ααυ8ε

Με!. ειιι·ιρΙ. οπο. Μ.. Ι. Ι. ει. ειιιιιΙε. οο!ειτ. «Με.

φωσ πιει. "') ετ ει πιο Δ σο ο πι., οι". ΜΗ Δεη».

ε τ. ΧΠ. ·-·Χ Χ., 8ι·ι·ιιρι ειιιιιΙε. κι ιι ο. ε επι ι ε. ε.

ΜΙ πι" 6ι·ειιιΜιιι Με πάνω Ι:ειπάΙιιι·ινιιΙ ΜΜΜ.

ΤίινοΙ Ιέἔι·οιι, ΙιοΒγει ΜιιγΒοι·Κδ έε ειιΙέιι·οπι ο εγε

ΙαοτιιΙ:Μ ειέΚοιόεΕ ιιιο:0ι0.οΜΔΠ ιοΙιιιι πιώ; εϋ£ Επι

Ι::$Μι νειΙειΙιοΙ σε:ιΙ: ε" νιιΒγ καιω-ε Ιιειτιγόε Μο”.

Μ, Μουσε! ιοτ.ειιιε5 ιεινιιΜιε ι·όιετΙιετοιτ έειτο. -

ΚιιΙ56 Με2οιιτει νειεχ επτα πιοΙε8 Ιιοι·οεω.άεοΙωι

οΙιιιοε 1ιεκετιέεοΜεΙ, νειέγ @Υπό ιιέρειιοι (οεωρΙ.

οιιιοω ΔΙΜΙιιιει:τωιιιιιι. ΜΜὰεὶεἱ ιάδειειΕΜιι , ΗΙδ

6ττοιι‹1 ιιιεΗΜΝέΜ πιεΙΙεπ οι·νοει 5:ετοΙ: ΓοΙοεΙοΒΘ·

ω. ι·ειΙ:ιιιειΕ, ΙιαΙιοε·)· ει: άΙτιιΙάτιοε τιιω6ιωι επει‹

εοτάΙιόΙ Μ νεεε2ϋΙ‹. - Ε ΓοΙγό ποια. Μό ΙιοὲΙΙάεΑνΔ`Ι

ερ65 ωωι. ΜΜΜ ι.ειιιι·ά_Μι ΜΜΜ ΜεΞΜπιε (Μπι

ιισει·πιέ:οε) Ιιο_ΜπιιιιιειΙ; -]Τ8ΒΘε ειοι·Ιωειτ.8 Μ· οιι

μτΜιιι6ι·οΙ ϋιϋπιεει Βϋ:Ιοτιτ!ωιι. -- Ήό8 θΒ&'(πί ώ

Ηότοπι ΜΜΜ οι εΙϋτι ο" ιιΒγειι (ΕϋΒΒΘΚω ΜΒΜ

οιιιΙ1ινο) εειιέετἱ ιπιι€6τιιοΙκ ΜΜΜ ΜΜΜ, ιιιειιιι€.

Πι· Κιεε Μπα) Ιιο!γιιοι·ι ιιομει1ί6Ι Μαι 8Υω'"Μ""Ι

:ι Ι88]οΒΒ ει!ιει·ι·οΙ ω. ΜΒΜ”. .ι ΙιιΞεγ!ιόΠ88·ιώ

88ι8Π1Β!0]θ5-ιιει€γ5ύεύ ω... ε ο Μ €ϋϊόιΘΕΘ50Π

ιτιο8εγόεγυΙνσ 7.εετιερ »ΜΜΜ ΜΜΜ νιεει.8. Ρο

τειιιο54ι·ει κϋιοΙοΝιἱ Ιωτιοι·ιοτιέώι ιι ιισΙιει1δ0Ϊ#- Μ)

Μ· Χ. ··- -· ··· κ”.

:Ι ΙΒοιι Με ιι·ισηιιγι5%·Βεπι ειοΙαιιτιΙι ω-ωωι οΧΒέρ

ι.εωωω οΙνωέΚοι: Εμ. Τετ!. ΜΜΜ; μι.

8(μπι0 (κα. εἱΠιρΙ. ω] 8.8. .Λαοσ ειιιΘΕ.ν.

εἰηιι:ι ωιωσιει. ο τω” εοΜιιΙ ΜποεειΜι ει!

έΙαιΙέι!ιειιι ΜΜιιι νιτιιιιτι ωιιιω.-Μι. ·

"ή ΚόΓ]ωι'. ΒιετΚ.

 

.ΙπωΙοιπ-Κέι·0όεοκ.

Α »Πω-ιι οι·νοει ιιιιιιιιιι3.ειιιιΚ 3ιιιιιΙοιιι!κέι·

:Ἐκ 2 £τ!ελ·22έ8 σε 1843 - 44Μπ Έπιπο:Μιο:ιόα:ι

ήωΩεΙσπι ι.·ιευιέεπεΗ πιπΜ·άΑ· ΙϋΜέπεΖέΝΪΙ ε: α

ιΜπαλ· ΙΜ·άΙα!α. ΉιιιιΙοπιι 300 Πιτ. -- ΗειιέΠάδ

1846” Β”. @α

Α ιιιαι·εειΙΙι οι·ι·ωιέι·ιιιΜ.€: κ! ωφαειααΙάε

έε έε:Ιω ΜΜΜ:: Μ2άτω2αε.πέιΙ· ωεις, υιί2 Ι·έρειτ _

π ΜΜιέε:.ε2 α |ιευε:ι_;| ὐσωςεέἔελ· κι πιί2 α ›πίέι·έ

εκεί α: ΜϋΙ! |·ότυλ ις_;|σιέ_ΜΙά.άΜπ ω.ιελ·δ.:Ισσιε'.τ

.ΙτιιοΙσπι 400 Πειιικιιγι ι5ι·€ό!ιἰἱ Μαη έτι1ειιιμέιια.
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Határidö 1845ki oct. lje, dr Dor пешим

Marseillebe kiìldendó'»

A hamburgì orvosegyesiilet köiîelkezó' ju

talomkérdést tíiz ki : .4: дед/жите“ Brigilhfe'le

betegsíg a тын vesebetegságektö'l l-iìlò'nbò'zò'

ò'míllo' l‘0'rz‘donl»e.1 —- Mt' a Íéuyege, »telg/el'

boucxtmn' bélyegeí, s тише!- kórjclei a beteg

a'gy тент. Vanu elsá'rendiì vesebántalom-e,

гагу peda'g zalm/zer l'ù'lò'nnemü vérbetegüle'sen

(Царит-е ? Kiìlönfe'le forma'kbmz lép-e fò'l I' 

Minò' Maxam/ban áll a шайбу/юл? » - Мили и:

gyóggmódial--Jutaiom 20, másodjutalom 5 а

rnny. Haiáridö lS-'lâki oct. 31ke.

A rlrezdai orvosi és tennészetindományi

társulatnak jutalomkérdése: Tapasztalatok és

/tíxérlete/iv дна: biznnyitascék де ‚ mil-e'ppeu Ли

[étre az ‚так testben а gümó'kue/i- elmészillése,

‘Ъ miképjîen Ложи/щи} az gyo'gy/exerek дли: elò'.

Jutnlom 25 arany. штамб 184515 ang. 3ika.

Beki'ildendö Dl' Seidl Gusztavllo z , a tár

sulat titolmokához.

'ß A berlinì orvosi

desea Kiránlalnak дёгтя; vz'zsgálctok afhgak

штыка l-ò'ríél. .4x едущие: а Мю: állapoliuk

vegytam' és górcsò'z'm'xsgálódásm't Мидии. Juin

lom 400 tallér aranyban. Határidö 1815ki шага.

1.5... nekinaenaö Link einöklnz.

. „t A pßrili Sßeiéte mdtco-practique-nek ju

talomkérdése: А heveny аду/Жёлоб és agg/lob Ie

folyásánuk , Матад- e's бог/ситца“митингу?

wak iisszeállz'lásn. — .4 ta'l'saság штаммами

kórjeltaní viz-*gálalokal s a gya'gymo'dnuk meg

Ítatározását Mrd/:jm Jutalom 400 frauknyi швы

акту érdempénz. Határidö _1845ki Jan. l-je. г

iársnlatnak jutalomkér-_

 

,_ питон-Пошлин! lijdenságok.

f

.lnalecten für Frauenkrank

heiten , oder Sammlung der vorzüglichsten

Abhandlungen, Monographien u. s. w. des ln

nnd Auslandes über die Kranheitcn des'\\'eibes

u. über die 'Zustände der Schwangerschaft und

des Viioeheuhattesl  Herausgegeben von einem

Vereíu.practi|cher Aerzte. Leipzig 1844. Brock

haus. V. вам 1 -—- 2 Fiìzei. n. 8. 336. l. (1 -l

fiizetnek :ira 1 f. e. р.) (Tartalurn: J. С. Е.

St. В о ur d in , Über die Definition , die Symp

tome, die Diagnose , den Verlaut` und die Dauer

der Katalepsie. Il. Marschal- Hall, über

das Kränkeln und unhesitmlnte Siechen junger

Mädchen vor und zur Zeit der Puhertäts-Ent

wiklung. III. Fr. Bird , Über die Exsiirpation

der erkrankten Ovarlen dllrch lden grossen Bauch

schnitt. IV. Recamier, von den Krankheiten

der Vagina und des (Лепи, die nicht mit der

Menstruation, Schwangerschaft und dem Wo

chenbett zusammenhängen und durch das Gefith

und Speculuni erkannt werden können. V. San

doville, Über die Behandlung der Entzün

dung und Abscesse der weibl. Brnst. Vl. Tes

s iél', Von der lHydxophie und der Tympanìtis

des nicht schwangeren Съешь. Vll. (Ничей!

h i esl-:Über die iibrösen K_örper der Brustdriise.'

Vlll. Lil fran c, Pract. Bemerkungen über die

Senkungen des Uterus und die geeigneten Mit

tel zur deren Heilung. X, Ch ar l e s ‘V alle r,

lulu. Bernerkungen iiber einfache entzündliche

Zustände des nicht chwangeren Uterus. X. Mis

l) Reizius, Über den Gebärmutter

kl'ampf. 2) lngleby, Bemerkungen über die dull

cellen:

keln Kennzeichen der Schwangerschaft , wie über

die lMerkmlle, an welchen man den Tod dil

Fuetus erkennen kann. 3) Streit., Über ein

bewährtes und sehr einfaches Heilverfahren bei

den sogenannten

hartem .

впаиваете}. Louis, Handbuch der

Chirurgie Freiburg in B. 1844. 1 k. 1 fůl. П

8. Vlll. és 216 l. (1 i". 30 kr. e. р.) ‘

Coopers A., Theoretisch  pract. Vorle

sungen i'lber Chirurgie, her, v. Lee. Aus dem Eng

lisch. v. Вилка 1 t'iizet n. 8. (l f. 18 kr. e. p.)

(“пинцет G. B., Operationelebre am

Leichname. б és 7ik fůz. n. 4. (1 f. e. р.)

Naegele Fr. K., Katechismus der Heb

ammenkunst. ôik kiadás. n. 8. (1 f. e. 9.).

'Uhiversalleglcon der practischen

Mediein u. Chirurgie, Uj мама. 1 k. 1`- 10

Fiìzet és Il Köt. l4 fiiz. (еду-еду füz. 30k.)

habituell gewordenen Fehlge

_..



302
Tartalom.

sajtóhibák.

Ezen köletbe néhány értelemzavaró liilm

eaúszott be, melyet köveikezôleg kérjiìk kiiga

индий.

A 187 lap második пища 7 lorában fö

Iiilriil d r ach. helyelí: olv. uncinm; a 2061ароп

поп czikkecskét, melyben в fnnár-negédi 6110

málok betöltéséröl törlénik amlités, következö

leg kéx'jìik магнита: Fromm P ál orv. lud.

az orvosi ko'mda ianára sege'déve' n e v с z l e t e lt

ki 2 évre; L e n h os s é k J ó н. pedíg a bonczlan

tanára segédéve' e r б s l' t te tet t meg Ы: év're.

Ugyanezen lapon az ulolló elötti norbnn fi

g y el т é b e n helyelt olv. ñgyelmébe. A 152 lap,

2-ik имамами 6-ik sorában fölîilrôl C z ie r e l'

belyeit olv.: Н ö bling.

 

А ll-ik Kötet tartamm-jegyzéke.

  

  

 

  

lgénytelen даешь

(А terluészet l в gyógyszerek; — a miikö

Lap.

1

A gyiiszönyp. малыш в kulonszerek . 50

llilany , higany, Нин ........... ........ ..........................101

Zsongítók , ingerlök , ernyeszfò'k és fomv

pim'l.- 'm7

Olvasóinkhoz .................... ..................... ...................257

[Пианино]: .rvosl Падши- és

nulnkńllból.

B oncz- és élettan.

Tapasztalatok n nemzés köríil ember

не]; Pr.D1'. Berrestò'l ........................................ 4

Adale'k а vél' fölöiti tanifmányhoz;

Dr. Zimmermannlól.................... ................... .. б

Gyógyszer e's méregtan.

Jelente's a diófa-levelek göl'vélyko'i' el

leni használatának siìkere'ról a honni or»

vosi kól'odában; Nassetúl ........... .. 7

A benzoësavról a húdéletmůvek be

tegse'geiben, Smith Soden J.tól ................ .. 7

А benzoësav használatál'ól а húdélet

můvek némely hetegségeiben; Walker

J. Iftól ..................................................................... .. 8

A hamiblag- kenôcsnek késziiése; F.

c'. н. smitmöl ........................... ....... ..... .. 9

А könélegsavas ezììstéleg (nilr. lrg.)

szemvizekben; Dx'. Fronmiillex'tôl 9

Az édes hignny (calomel) hatása; Mui'

l'ayiól . ......-.... 105

Kórollaì vizsgálódások a hánytnto' s

a паду adagokbsn nyújtott hányborkö

капы; Forgettôl.............................,.....„.....„.„...... 106

Új neme a hólyaghúzónak; Dal'cqtól

A mákony-festvénynek, tiszlán al

kedvezö hatásnkalmazvn görvélyes

uemgyuladásbnn; Венцы/112161.  

А lactuca sativa.; Schneidertöl ..

Lap.

106

107

107

Kór, gyógytnn és orvosi kóroda.

A gyakorlali gyógytan munkálatai

legújabb idökben. A) Ahagymázról; Dr.

Zelietmayer F.löl.

Észreve'telek a hagymáz-járványról;

Dl’. Die“ J.-iól. ...............................‚. ..

A hájbôségröl (Polysarcie) mint ko

ros tiineményrôl és annak gyógyitńaál'ól;

Simon МЫШЦЫ

  

  

Észleletek жоп törvények köx'iìl , me

lyeket agiìmök lex'akodása követnì szo

лит, gyakorlati köv'elkeztete'ssel n 311

mökór óvszerii gyógymódjńra nézve; A.

Barlowto'l ш. ..................m,........ ..... .................. ..

Adalék az öszike hagymn-föstvény

nek, salélromnak és ve'rbocsátásoknak

használalához, u iziilési csliz gyógyìtá

sában; Monnerat E. után.

Észl'eve'telek aváltólázx'ól; Pidouxtól

Az izzadma'nyok ko'rìsmei тише:

ben; Engeltöl_................................„......................

A birálatok

Dr Zimmermann után ............. ....... .....„ ..........

Az izzadlnányok álalakulásáról; Dr

Engeltò' l„............

A ragályos kiiteges hngymázról; Dr

Cohenlul.....„................_ . ....

és biríló “пройти”

10

14

19

21

153

158

161
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Lap.

Adalok в ti'xdövész l különösen а

giimökór gyógytnnálioz; Nasnetúl „...... ..._ 164

A nehézkórról; ивы-131011461 ............ 167

A nehézkórnak еду új {çyógymódjá~

ról a титаны: elôhozása állal; Dx’

Selade-töl ....... .................... 170

Elôtanulmányok в körclvegyekröli

lanitmányhoz; Dr EngelF-tôl 171

Dermenet utáni kórboncz ; Gourbeyre

Imbert-t5! ........ ...........Y............ 172

A szlvbetegségekröl átalában; Dr

Willis R. ulán 173

A réuegelnk ôrültlége kórtanńhoz;

Dr. Manicus-tól .... ........... .. i175

Adalék nz idegrendszer tanához; Dr

Stillinglöl .......„.......-............................................. 210

A vittánczról; Dr Babingtontól...... ....212

A pálinka lialása a részegségben;

. Schultztól....„„...................... .... 215

Értekezés a bujßsenyvröl; Dr Schle

lingerlöl................................„..................______ ......... 219

А liamlblag mint gyógyszer n buja

kór ellen;Haucktó1....,....„.....................„..„...... 224

A Iiìdösorvadélról; Pl'. William-tól.... ..158

Az ízcsúzzal szövetkezett „титан.

lob orvoslásáról; Папам-161Csökönöshasszorulál, Iner epekô' ál

  

  

введен értekezéiek én Millé

Llp:

A lérvbelömlöczöxél orvollíliról;

Dietz-tillNö- én gyermekgyógytan.

Újnbb vizsgálatok a tůdök némely

bántalmni köriìl gyermekeknél; Legen~

dre és Baillytól... ....................227 265

Az agygiimökor gyel-mekekne'l;

Mauthnertöl .........„................................................ .... .. 230

A konczok eseményes meggörbůlése- l

lökéletlen töréséröl gyel'mekeknél; Tho

retöl 231

Al édel higany alkalmazásáról an 115

  

lziìlöttek lzemgyuladásában; Dr Lauer

îöl 922

Alarczos recset отползти. gyerme

keknél нашу-гамак által; Trouseautól 234

A háx-lyás torokgyíknak-croup

gög- vagy légsípmetszés általi gyógyî

таты; Joullet-túl

Kórboncztan,

Kalálzok a kórboncztan niezején;

Rokitansky l таю]: után„......................234, 284

lek.

  

1111 okoztatott; Elirliclitíìl . . . . . . . . . . .............261

Adalék az epekövek liórisme1c él or

voslásáliuz; Dnparcquelól..............................26l

Sebészet és szemészel.

A garat égetésél'öl; Dr. kieken-löl 58

A fris lehek gyol's gyógyiiásánnk egy

ńi módnemérôl; Reveillé-Parisetul..... 60

Új módja a nyúlszáj-míìtételnek;

közlé Malgaigne........... ........ ................ ....... .. 62

A helsô nyúlszáj-varrat mint legegy

nzerììhb mód a nyúlszáj-můlélel 11121051

tísáru; Pr. Ammontól......................................... 63

Az íny kóros nyilásáinnk еду új

дубу-111611511; Spessa~tól 274

Szemléló'dések в sérvek köriìl дует—

цента s azoknak nrvoslu'sáról; de

Ballestrier-tiil...................................................«....... 276

Tümlöczözött czombsél'vnél a belsö

sérvnyilán metnzö индийцами köunyi

{даёте vezetö javaslat; Senftlebenll'il ...m 277

Gyermekkór- én gyógylanì tap. egyes k6!

csetek és gyágyazerek köri'il, n р. gyer»

mekkórházban; Dr. KarácsonyiJános se

géd-orvostól. lll. Az iblany és hamib

lacsnak штамп görvélynemíì kórok_

ellen................„.-..,..........24, 177, 186

Tapasztalati közlések в m. k. egyetem sebé

szi kórodájńból; l. Balans pr. ur elö

adásai után közli Dx'. Kovács-Sebestyén.

т. k. e. segéd. lll-ikr közléa. Kiilfejůlél'o

tágulat 64

А berzeségröl mint gyo'gyeröröl az ideg

kórokban; Dr, Frommlioldtól 36, 81

Böngészet a tán'gyilagos gyermekkârjeltnn

mezején; Dr. Schoepftöl...............................40, 68

Górcsô'l vizsgálatok a tiidôlob s a giimó's

beszůrödmény плац-ь Dr. Zehelmnyer

F. , a b. ca. k. nrw tárl. tagja~ 63111011

nokától l bécsì gyakorló orvostâl...„........ 71

A hagymáz tel-mélzete- és orvollása'ról;

Dr.Rechnitztöl.............§. .......S5, 133  



314 Τει·ωΙοπι.

δ - ν-Πε ΕδηγίΜεο, Κο!σενάι·"Ε ..

  

  

Μαρ:

Α πιίνΒιιι·οΜο!» Κότἱειπέῇε; Πι·_ Ζο!ιοΕ

ιΜγει·ΙδΙ. ....... .. ΠΣ, Π'ί, 240

Ηύππωμ Ι»δι·Κιι€εμΕτΜ; Ρι·. 8πιιετ$δΙ ΡΒ

Κόι·]έκαΕ ιι ω. Ε. Μέοεί Ιάίιδιιεόεει Κόκ

ΙιόπϋειιΙΙ84%Βαιι; Μ. Επε θέΜΜ6Ι 190

Α ΕέΙΙιετπιιι6πησε νόΙ$ό1έιι·61; Τοτε” Μπι
  

πό$όΙΠι...2.=Μ ή - Δ 24Β

|)!Μέ||κεδέκεΕ ε. Ι›ιιᾶεἱι:εέε2ιἱτΐἰὶτὰὅ Νόη

ΜΙΜπ ΚϋτἰὶΙ; Β.ι ΙΙΙόε Βά"Ιό!ιι! 288

Πάκο-η.

ΑΜΙέ!ε 'Ι'οΙιια-τπο.”ο οι·νοε-εἰΜἰιΩἰΙ‹έῇάΙιοΖ

45, 9Ι› 194. 398

8οΙιδιιΙεΕπι Ιεόκοὰαἰ εΙδιιι!έοΜ; εΙΙεπιίΠ Α:

νἐ‹ΙεΙππο:ὅἰ ; Βεκ:ΒιιΜΕδΠ..........................................93

Α ιπειΒγιιι· στνοεσΚ ό. £οι·πιπέικεΗή"εά!όΕ

............. Η!)

0τνοε-.ι€α€ἱι$ἱ!επἱ ῇεεγπετεΕ ΕεεΝι0!.................. Π”

ίδεπεμε εεωεωωω κι πι. Ε. εεγε€επι πε

Μειἱ Βόι·ο6έϋ.Μπ πι Ι84%-Η: ΜωΙωἰ

ένΜπι οι·νοεοΙ€ έκ Παω" ΜεΕεεεΙεπε!ε;

ΜΜΕ Μ: Κ0νιία:ε......... 199

18.ΠΪ€0Ψἱ13¦ι στν. Μ· ε οκνοεεεγεειιΙε!ἱ ε!τιδΚ

  

(..

"η"...
  

ἱ ?.

Χϋπητύπωσι·ΕσπόιοΒΡ ' > -ΗΜΈ

Πγιψοι·Ι4Μ αευέιιεΙ. ΒιιΙαπω |κόι·ούΜ εΙὅἔ

ΜΜΜ ει. ΜικΜι Κονέα. -Β ω... Μ-Ε. 95

$ωπιπιιίΠ6Με , ΙΝ. ΙΑποπόΙ - Μο. Μει·-Ξ. 96

| Ά .

2ἰο:Ιιῖ_ἱἱ!έι εΙΙωΙππό.ι·ειΙ “πω” !›οειέιἰε...... 264 °

-·:

·.

·. Μι .Το!"ΜΙέΙ Μοεό$οΒέε ω!. ἱῆ. Πι· ΒοπετἱἱΙ Ρ

- πω. Μ-ιπΗαπᾶΜΜἱοτΙιεΙι ό. ΑυοΙωιτΙ Γ. Με οι·μπιεο!ι

οΙιεππἱυο!ιο ΒίοΜυπε «Ιον ΗεἰΙΕιιιιτΙε, !ιε

τιιιιο;ζεμΒοη ν. Πι·. 8ἰΒἱειυ. Μωωεπ. Ι.

Με Ηετιιεεᾶἰιποὶε, παώ θοΙΜπε ΕΜ!.

. θ?

Πέγκυ”. Π. Πει· δρεἱοἰιε! ΜΚ; ΠΒΕΙι Βα

  

-- Με» Μ-ι·..............   

πιιιεΙ Π*ι·ἰεΙιτ θ?

Ρει·οιιεεἱοπ Μιά ΑιιισιιΜΜοπ Με Παπ" ,

ΜΜΕ Μ›εΙΙει·ἱιοΙιειι ϋιωτιωιω α. Ηπα

ιπιτΙ ΉπηετιΙεἰᾶεπ Μ: ν. ΙΛΙ›ει·πΙ (Μπι:

Ι›ιιι·8 - Μπι. Μ. Α..."......... ........... .... 98

ΜΜΜ μτἱοΜΙΙοΙιο Μα. - Μπα. Κ-$. .... .. 98

|ιι£όιο€οΙα Ειδικα "πω...

Α Ι›ιι‹Ιερεε€ἱ οτνοεἱ οΒγοείιΙετ ἴιΙέεεἰ .......... ..

48 9 202. πο

Α ω. Κ. εἔγετοτιι οι·νοεΙωτάκωΚ Κδησδ!όΒε

48› 20!

Ρ. ροΙεάι·ἱ ΒόΒιιε ΜΑΜ 48

Περὶ οοοιιι6ιιγο!κ.

98

Βοπεπγό 300

Α υ π π Φ Η π. Μου. ΙΒ2

ΙιιΜΙοπιΚέι·ᾶέπεΙ: .......................................................... Β00

0τνο:ἰι·οᾶαΙιπἱ πήιΙοιηέεοΙε 301

Μ α: ε γ ιι ι· ο τ πι ι τί ε. ΗΗΕ. ............ .......................

  

  



 

Γ
Ι
Ε
-
Ε
-
.

ι





Ósterrelchlsche Natlonalblbllothak
                   

III
+2163405409

                                      

  

  



  


